
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร   

พ.ศ.  2566 
 
 

โดยที่ เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร  พ.ศ.  2566  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  2561  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๒  (๒)  มาตรา  24  และมาตรา  ๓๗  แห่งพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และมาตรา  ๖  มาตรา  ๑๘   
มาตรา  ๑๙  มาตรา  ๒๐  มาตรา  ๒๑  มาตรา  ๒๒  มาตรา  ๒๕  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๙๐   
มาตรา  ๙๒  มาตรา  ๑๐๕  มาตรา  ๑๐๗  มาตรา  ๑๐๙  มาตรา  ๑๑๐  มาตรา  ๑๑๑  มาตรา  ๑๑๒   
มาตรา  ๑๑๓  มาตรา  ๑๑๔  และมาตรา  ๑๑๕  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
จึงออกระเบียบเก่ียวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักรไว้  ดังนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เ รียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร  พ.ศ.  2566” 

ข้อ ๒ ระเบยีบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก   
(1) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

นอกราชอาณาจักร  พ.ศ.  ๒๕61 
(2) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

นอกราชอาณาจักร  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  ๒๕62 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ   

ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง   
“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง  และให้หมายความรวมถึงประธานกรรมการการเลือกตั้งด้วย   
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง   
“เจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้ง”  หมายความว่า  เอกอัครราชทูต  ประธานกรรมการ 

และกรรมการประจําที่เลือกตั้ง  ประธานกรรมการและกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง  เจ้าหน้าที่รักษา 
ความปลอดภัย  และผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้ง   

้หนา   ๑

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๑๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



“เอกอัครราชทูต”  หมายความว่า  เอกอัครราชทูตที่ประจําการในต่างประเทศและหมายความ
รวมถึงผู้อํานวยการสํานักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย  หรือตําแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น   

“สํานักทะเบียนกลาง”  หมายความว่า  สํานักทะเบียนกลางตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร   
“นายทะเบียนอําเภอ”  หมายความว่า  นายทะเบียนอําเภอตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร 
“นายทะเบียนท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายทะเบียนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร 
“ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง”  หมายความว่า  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ซึ่งได้ลงทะเบียน   

เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 
“ผู้สมัคร”  หมายความว่า  ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   
“วันเลือกตั้ง”  หมายความว่า  วันที่คณะกรรมการประกาศกําหนดให้เป็นวันเลือกตั้ง   
“วันออกเสียงลงคะแนน”  หมายความว่า  วันที่เอกอัครราชทูตกําหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มี 

ถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักรในแต่ละประเทศใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป   
“การเลือกตั้ง”  หมายความว่า  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   
“เขตเลือกตั้ง”  หมายความว่า  ท้องที่ที่กําหนดเป็นเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง   
“ที่เลือกตั้ง”  หมายความว่า  สถานที่ที่กําหนดให้ทําการออกเสียงลงคะแนนซ่ึงกระทํานอกราชอาณาจักร   

และให้หมายความรวมถึง  บริเวณที่กําหนดขึ้นโดยรอบที่เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรด้วย   
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง   
“สถานเอกอัครราชทูต”  หมายความรวมถึงสํานักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย  หรือที่ทําการ   

ที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น  ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับสถานเอกอัครราชทูต 
“เขตอาณา”  หมายความว่า  ประเทศหรือเมืองที่สถานเอกอัครราชทูตดูแลด้วย 
“บัตรเลือกตั้ง”  หมายความว่า  บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง   

และแบบบัญชีรายชื่อ 
“หีบบัตรเลือกตั้ง”  หมายความว่า  หีบบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

และแบบบัญชีรายชื่อ 
“ฐานข้อมูล”  หมายความว่า  ฐานข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร   

ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสํานักทะเบียนกลาง 
“แอปพลิเคชัน”  หมายความว่า  โปรแกรมประยุกต์สําหรับการประมวลผล 
“เครือข่ายอินเทอร์เน็ต”  หมายความว่า  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันโดยอาศัยระบบส่ือสาร 

โทรคมนาคมเป็นตัวกลาง 
“การอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์”  หมายความว่า  การอบรมที่กระทําผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

และระบบควบคุมการอบรม  โดยผู้ รับการอบรมมิได้อยู่สถานที่ เดียวกัน  และสามารถอบรม   

้หนา   ๒

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๑๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



ปรึกษาหารือ  แสดงความคิดเห็น  และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้ารับการอบรมกับวิทยากรโดยผ่าน 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
กรณี มี เหตุจํ า เ ป็น   คณะกรรมการอาจกําหนด   ยกเว้น   หรือผ่อนผันการปฏิ บัต ิ

ตามความในระเบียบนี้ได้ 
หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๖ การใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรตามระเบียบนี้ขึ้นอยู่กับความยินยอม 
ของรัฐบาลต่างประเทศที่เก่ียวข้อง  ภายใต้หลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่รัฐบาลต่างประเทศอาจกําหนด   
ตามหลักอํานาจอธิปไตยเหนือดินแดนของรัฐนั้น 

ข้อ ๗ ในการเลือกตั้งทั่วไปอันมิใช่เป็นการเลือกตั้งใหม่  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งมีถิ่นที่อยู่   
นอกราชอาณาจักรจะขอลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งเฉพาะในครั้งนั้น  ณ  ประเทศที่ตนมีถิ่นที่อยู่ก็ได้ 

ข้อ ๘ ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามวัน  ให้คณะกรรมการประกาศให้ประชาชนทราบ 
เป็นการทั่วไปถึงจํานวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรแยกตามประเทศ 

ข้อ ๙ ให้ปลัดกระทรวงการต่างประเทศมีหน้าที่และอํานาจ  ดังนี้ 
(๑) ควบคุมและดําเนินการให้การเลือกตั้งตามระเบียบนี้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 
(๒) กําหนดแนวทางการปฏิบัติทั้งหลายอันจําเป็นแก่การปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
(๓) มีคําสั่งให้ข้าราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ 

หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐปฏิบัติการทั้งหลายอันจําเป็นตามระเบียบนี้ 
(๔) ดําเนินการหรือประสานงานกับหน่วยราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ   

ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามอํานาจหน้าที่  หรือให้หน่วยงานดังกล่าวมีคําสั่งให้ข้าราชการ  พนักงานหรือลูกจ้าง 
ของหน่วยราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐปฏิบัติการอันจําเป็นเก่ียวกับการเลือกตั้ง 
ตามระเบียบนี้   

(๕) ดําเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมายหรือตามที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ 
การดําเนินการตามวรรคหน่ึง  ให้ปลัดกระทรวงการต่างประเทศสามารถแต่งตั้งมอบหมายอธิบดี 

กรมการกงสุลปฏิบัติหน้าที่แทนได้ 
ข้อ ๑๐ นอกจากที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้เอกอัครราชทูตมีหน้าที่และอํานาจเช่นเดียวกับ 

คณะกรรมการการเลอืกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง  ดังนี้ 
(๑) อํานวยการและรับผิดชอบการจัดการเลือกตั้ง 
(๒) กําหนดหน่วยเลือกตั้ง  ที่เลือกตั้ง 

้หนา   ๓
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(๓) จัดทําบัญชีรายชื่อผู้ มีสิทธิ เลือกตั้ง  การเพิ่มชื่อและการถอนชื่อผู้ มีสิทธิ เลือกตั้ ง 
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

(๔) กํากับดูแลการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน 
(๕) แต่งตั้งผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน  ภายในกรอบวงเงินงบประมาณหรือตามหลักเกณฑ์   

ที่คณะกรรมการกําหนด  จนกว่าภารกิจการเลือกตั้งจะเสร็จสิ้น 
(๖) แต่งตั้งคณะกรรมการประจําที่เลือกตั้ง 
(๗) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตหรือบุคคลอื่นที่เห็นสมควรเพื่อทําหน้าที ่

เป็นเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้ง   
(๘) รับหนังสือขอแต่งตั้งผู้แทนของพรรคการเมือง  พร้อมแจ้งคณะกรรมการประจําที่เลือกตั้ง   

ที่เก่ียวข้องทราบ  ตามแบบ  ส.ส.  ๒/๔  (นร)   
(๙) เข้าไปในที่เลือกตั้ง   

(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมายหรือมีคําสั่ง 
เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ มีสิทธิเลือกตั้ง  ในกรณีที่เอกอัครราชทูตพิจารณา 

เห็นสมควรจัดยานพาหนะนําผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้งเพื่อการเลือกตั้ง  หรือนํากลับไปจากที่เลือกตั้ง   
หรือจัดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้งหรือกลับจากที่เลือกตั้ง  ก็ให้กระทําได้ 

ข้อ ๑๑ ในการปฏิบัติหน้าที่ของเอกอัครราชทูตตามระเบียบนี้  เอกอัครราชทูตอาจมอบหมาย   
ให้กงสุลใหญ่หรือตําแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นปฏิบัติหน้าที่แทนได้ 

ข้อ ๑๒ กรณีเกิดเหตุจําเป็น  เช่น  เกิดจลาจล  อุทกภัย  อัคคีภัย  หรือเหตุสุดวิสัยอย่างอื่น  
ให้เอกอัครราชทูตมีอํานาจประกาศกําหนดวันออกเสียงลงคะแนนใหม่ได้  หรือจัดให้มีการออกเสียงลงคะแนน 
ด้วยวิธีอื่นตามความเหมาะสม 

ในกรณีมีเหตุตามวรรคหนึ่งสองคร้ังติดต่อกัน  ให้เอกอัครราชทูตสั่งงดการออกเสียงลงคะแนน   
ตามแบบ  ส.ส.  5/9  (นร)  แล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบ 

ข้อ ๑๓ กรณีที่ประเทศใดไม่มีสถานเอกอัครราชทูตตั้งอยู่  แต่ประเทศนั้นอยู่ในเขตอาณา   
ของสถานเอกอัครราชทูตใดสถานเอกอัครราชทูตหนึ่ง  ให้เอกอัครราชทูตประจําประเทศน้ัน 
เป็นผู้ดําเนินการจัดการออกเสียงลงคะแนนในประเทศดังกล่าวได้   

ข้อ ๑๔ ในการติดต่อระหว่างสถานเอกอัครราชทูตและสํานักงานให้กระทําผ่านกระทรวง 
การต่างประเทศ  เว้นแต่กรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือจําเป็น  สถานเอกอัครราชทูตอาจติดต่อสํานักงานโดยตรง   
แล้วรายงานให้ปลัดกระทรวงการต่างประเทศทราบ 

ข้อ ๑๕ ในกรณีจําเป็นและเพื่อความเหมาะสมแก่การดําเนินการลงคะแนนเลือกตั้ง   
ให้เอกอัครราชทูตมีอํานาจย่น  หรือขยายระยะเวลา  หรืองดเว้นการดําเนินการเก่ียวกับการลงคะแนนเลือกตั้ง 
ตามระเบียบนี้  แล้วรายงานให้ปลัดกระทรวงการต่างประเทศทราบ  และให้กระทรวงการต่างประเทศ 
แจ้งสํานักงานทราบด้วย 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๑๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



ข้อ ๑๖ ในกรณีมีความจําเป็นต้องจ้างบุคคลซึ่งมิใช่พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ   
หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ  มาช่วยในการปฏิบัติงานตามระเบียบนี้   
ให้เอกอัครราชทูตกําหนดจํานวนบุคคลที่จะจ้างและค่าจ้างในการปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม 
กับประเทศนั้น 

หมวด  ๒ 
การกําหนดวัน  เวลา  ที่เลือกตั้ง  และวิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 

 
 

ข้อ ๑๗ ภายในสิบวันนับแต่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
เป็นการเลือกตั้งทั่วไป  ให้เอกอัครราชทูตประกาศกําหนดวัน  เวลา  วิธีการออกเสียงลงคะแนน   
และสถานที่เลือกตั้ง  โดยใช้แบบ  ส.ส.  ๓/๑  (นร)  พร้อมทั้งปิดประกาศ  ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบ 
โดยทั่วกัน  และรายงานให้ปลัดกระทรวงการต่างประเทศและเลขาธิการทราบด้วย 

หากมีความจําเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใดตามวรรคหนึ่ง  ให้กระทําได้โดยประกาศ   
ตามแบบ  ส.ส.  ๓/๒  (นร)  ก่อนวันลงคะแนนไม่น้อยกว่าสิบวัน  เว้นแต่ในกรณีฉุกเฉินจะประกาศ
เปลี่ยนแปลงน้อยกว่าสิบวันก็ได้  เม่ือประกาศเปลี่ยนแปลงแล้วให้ปิดประกาศไว้  ณ  สถานที่เดียวกับ 
ที่ประกาศตามวรรคหน่ึง 

ให้เอกอัครราชทูตกําหนดวันออกเสียงลงคะแนนอย่างน้อยหนึ่งวัน  โดยวันที่กําหนดให้มาใช้สิทธิ 
ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละประเทศจะกําหนดให้แตกต่างกันก็ได้ตามที่เห็นสมควร  วันลงคะแนน 
ต้องก่อนวันเลือกตั้งในราชอาณาจักรไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน   

กรณีที่มีการประกาศหรือเผยแพร่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบหรือวิธีการอื่นใด   
ที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก  ให้ถือว่าเป็นการดําเนินการโดยชอบแล้ว 

ข้อ ๑๘ ประเทศใดมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิลงคะแนน  ให้เอกอัครราชทูต   
จัดให้มีการออกเสียงลงคะแนนในประเทศนั้น  โดยอาจให้มีสถานที่ออกเสียงลงคะแนนหรือให้มีการออกเสียง 
ลงคะแนนทางไปรษณีย์หรือโดยวิธีอื่นใดที่มิใช่เป็นการจัดตั้งสถานท่ีออกเสียงลงคะแนนก็ได้  ทั้งนี้   
ให้พิจารณาตามความเหมาะสมของประเทศน้ัน 

หมวด  ๓ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 

 
 

ข้อ ๑๙ ภายใต้บังคับมาตรา  ๙๕  และมาตรา  ๙๖  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   
การใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของผู้ที่มีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักร  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ 

ข้อ ๒๐ ผู้ มีสิทธิเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา  31  และไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ตามมาตรา  32  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   

้หนา   ๕

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๑๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



พ.ศ.  2561  และมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างอิสระโดยคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ 
เป็นสําคัญ 

ข้อ ๒๑ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามระเบียบนี้  จะต้องเป็นผู้ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิออกเสียง 
ลงคะแนนนอกราชอาณาจักร  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้  ก่อนวันเลือกตั้ง 
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  และให้ถือว่าเป็นการแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

หมวด  ๔ 
หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งความประสงค์การขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การรับแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร 

 
 

ข้อ ๒๒ ให้เอกอัครราชทูตหรือผู้ที่เอกอัครราชทูตมอบหมายมีหน้าที่และอํานาจในการรับแจ้ง 
ความประสงค์ขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร  และรับแจ้งการแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงสถานที่ออกเสียงลงคะแนน  และการถอนชื่อเพื่อกลับมาใช้สิทธิเลือกตั้งในราชอาณาจักร   
และปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ มีสิทธิ เลือกตั้ งนอกราชอาณาจักรในรูปแบบข้อมูลอิ เล็กทรอนิกส์ 
ในเขตรับผิดชอบของตน  ซึ่งเชื่อมโยงระบบกับสํานักทะเบียนกลางให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน   

ในกรณีที่เอกอัครราชทูต  หรือผู้ที่ เอกอัครราชทูตมอบหมายไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูล 
ตามวรรคหน่ึงได้  ให้จัดทําฐานข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร  ตามแบบ  ส.ส.  ๑/๗  (นร) 

ข้อ ๒๓ ฐานข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรตามข้อ  ๒๒  อย่างน้อยต้องมีรายการ   
ดังนี้ 

(๑) ชื่อตัวและชื่อสกุลเป็นภาษาไทย  และชื่อตัวและชื่อสกุลเป็นภาษาอังกฤษ  (ถ้ามี) 
(๒) เลขประจําตัวประชาชน 
(๓) วัน  เดือน  ปีเกิด 
(๔) ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านในราชอาณาจักร 
(๕) ที่อยู่นอกราชอาณาจักรเพื่อการจัดส่งบัตรเลือกตั้งและเอกสารที่เก่ียวข้อง 
(6) หมายเลขโทรศัพท์หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  (ถ้ามี) 

ส่วนที่  ๒ 
วิธีการแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร 

 
 

ข้อ ๒๔ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยู่นอกราชอาณาจักรที่ประสงค์จะขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน   
นอกราชอาณาจักร  ให้ย่ืนคําขอลงทะเบียนตามแบบ  ส.ส.  ๑/๗  (นร)  และแสดงหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง   

้หนา   ๖

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๑๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



ดังต่อไปนี้  บัตรประจําตัวประชาชน  หรือบัตรหรือเอกสารหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงาน
ของรัฐที่มีรูปถ่าย  และมีเลขประจําตัวประชาชนของผู้ถือบัตร  หรือหนังสือเดินทางหรือสําเนาเอกสารดังกล่าว   
ต่อเอกอัครราชทูตหรือผู้ที่เอกอัครราชทูตมอบหมายแห่งเขตรับผิดชอบที่ตนมีถ่ินที่อยู่  ด้วยตนเอง 
หรือทางไปรษณีย์  หรือทางโทรสาร  หรือทําหนังสือมอบหมายให้บุคคลใดดําเนินการแทนได้   
หรือดําเนินการด้วยตนเองผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

เม่ือเอกอัครราชทูตหรือผู้ที่เอกอัครราชทูตมอบหมายได้ตรวจสอบหลักฐานแล้วเห็นว่าผู้แจ้ง   
ความประสงค์เป็นบุคคลเดียวกับบุคคลในเอกสารหลักฐานและเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้เพิ่มชื่อในฐานข้อมูล   
ในกรณีตรวจสอบแล้วพบว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง  ให้แจ้งบุคคลนั้นทราบภายในเจ็ดวัน 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งตามแบบ  ส.ส.  ๑/๙  (นร) 

ข้อ ๒๕ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่จะเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรประสงค์จะขอใช้สิทธิออกเสียง 
ลงคะแนนนอกราชอาณาจักร  ให้ย่ืนคําขอลงทะเบียนตามแบบ  ส.ส.  ๑/๗  (นร)  และแสดงหลักฐาน 
ตามข้อ  ๒๔  ต่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

เม่ือนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นผู้รับแจ้งตรวจสอบแล้วพบว่าผู้แจ้งความประสงค์ 
ขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักรเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้เพิ่มชื่อบุคคลนั้น 
ในฐานข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร  หากพบว่าไม่เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ให้แจ้งบุคคลนั้นทราบ 
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับย่ืนคําขอ 

ข้อ ๒๖ การย่ืนคําขอลงทะเบียนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งดําเนินการ 
ย่ืนคําขอลงทะเบียนด้วยตนเองทางเว็บไซต์ที่คณะกรรมการประกาศกําหนดหรือทางดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชัน 
ของกรมการปกครอง  (D.DOPA)   

การย่ืนคําขอทางเว็บไซต์ที่คณะกรรมการประกาศกําหนดให้ดําเนินการ  ดังนี้ 
(๑) เข้าสู่ระบบ  บันทึกเลขประจําตัวประชาชน  ชื่อตัว  ชื่อสกุล  วันเดือนปีเกิด  เลขหลัง 

บัตรประจําตัวประชาชน  เลขหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและสถานท่ีที่ประสงค์ไปใช้สิทธิออกเสียง 
ลงคะแนนนอกราชอาณาจักร  เม่ือกรอกข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนแล้วให้เลือกรายการลงทะเบียน 
ขอใช้สทิธิออกเสียงลงคะแนน 

(๒) เม่ือเลือกลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว  ให้ตรวจสอบข้อมูล 
ที่ปรากฏว่าถูกต้องหรือไม่  กรณีผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้ว  ถ้ามีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ 
ลงคะแนนให้ระบุสถานที่ที่ประสงค์จะไปใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน  หรือถ้าประสงค์จะขอยกเลิก 
การลงทะเบียนให้เลือกรายการขอยกเลิกการลงทะเบียนแล้วจึงเลือกบันทึกข้อมูล 

(๓) เข้าสู่หน้าการยืนยันการบันทึกข้อมูล  ให้ตรวจสอบว่าข้อมูลที่ปรากฏอยู่นั้นถูกต้องหรือไม่   
หากถูกต้องครบถ้วนแล้วให้เลือกรายการยืนยันการบันทึกข้อมูล  หรือถ้าประสงค์จะกลับไปแก้ไขข้อมูล 
ให้เลือกรายการกลับไปแก้ไขข้อมูล 
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(๔) เม่ือผู้ ย่ืนคําขอยืนยันการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์แล้ว  ระบบจะแสดงแบบตอบรับ 
เป็นหลักฐานประกอบการลงทะเบียนเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
นอกราชอาณาจักร 

ข้อ ๒๗ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใดประสงค์จะตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรของตน   
ให้ตรวจสอบจากบัญชีรายชื่อที่ปิดประกาศไว้หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งอาจจะดําเนินการด้วยตนเองผ่านทาง 
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

ส่วนที่  ๓ 
การเพิ่มชื่อ  ถอนชื่อ  และเปลี่ยนแปลงถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักร 

ในฐานข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 
 
 

ข้อ ๒๘ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะขอเพิ่มชื่อ  ถอนชื่อ  หรือเปลี่ยนแปลงถ่ินที่อยู่นอกราชอาณาจักร 
ในฐานข้อมูลผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร  ให้แจ้งความประสงค์ต่อเอกอัครราชทูต 
หรือผู้ที่เอกอัครราชทูตมอบหมายแห่งเขตรับผิดชอบที่ตนมีถิ่นที่อยู่  เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลให้ถูกต้อง   
และเป็นปัจจุบัน 

ข้อ ๒๙ เม่ือเอกอัครราชทูตหรือผู้ที่เอกอัครราชทูตมอบหมายได้รับการแจ้งความประสงค์   
ตามข้อ  ๒๘  แล้ว  ให้ดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) กรณีเพิ่มชื่อให้ตรวจสอบหลักฐานถ้าเห็นว่าเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้เพิ่มชื่อในฐานข้อมูล 
ในกรณีที่ตรวจสอบแล้วพบว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งให้แจ้งผู้ ย่ืนความประสงค์ทราบ 
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง   

(๒) กรณีถอนชื่อเพื่อกลับมาใช้สิทธิเลือกตั้งในราชอาณาจักร  ให้จําหน่ายชื่อบุคคลดังกล่าว   
ออกจากฐานข้อมูลในเขตรับผิดชอบของตน  ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามสิบวัน   

(๓) กรณีเปลี่ยนแปลงถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักร  ให้เอกอัครราชทูตแห่งเขตรับผิดชอบ 
ที่ผู้แจ้งความประสงค์มีถิ่นที่อยู่เดิมหรือมีถิ่นที่อยู่ใหม่หรือผู้ที่เอกอัครราชทูตมอบหมายเป็นผู้ดําเนินการ 
ปรับปรุงฐานข้อมูลในเขตรับผิดชอบของตน 

ข้อ ๓๐ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้เดินทางกลับมาในราชอาณาจักรแล้ว  โดยไม่ได้แจ้งขอถอนชื่อ   
ต่อเอกอัครราชทูตหรือผู้ที่เอกอัครราชทูตมอบหมาย  หากประสงค์จะขอใช้สิทธิเลือกตั้งในราชอาณาจักร   
ให้แจ้งขอถอนชื่อจากฐานข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่อ 
อยู่ในทะเบียนบ้านก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  และให้นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น   
ถอนชื่อบุคคลนั้นออกจากฐานข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 
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หมวด  ๕ 
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การจัดทําและการประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 

 
 

ข้อ ๓๑ ให้เอกอัครราชทูตหรือผู้ที่เอกอัครราชทูตมอบหมาย  มีหน้าที่จัดพิมพ์บัญชีรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามแบบ  ส.ส.  ๑/๑  (นร)  (ชุดสําหรับออกเสียงลงคะแนน)  จํานวน  ๑  ชุด   
และตามแบบ  ส.ส.  ๑/๒  (นร)  (ชุดสําหรับปิดประกาศ)  จํานวนตามที่เอกอัครราชทูตเห็นเหมาะสม   
โดยคํานึงถึงวิธีการลงคะแนนในแต่ละประเทศ 

ในการจัดทําบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามแบบ  ส.ส.  ๑/๑  (นร)  ให้ระบุเลขประจําตัวประชาชน 
ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  เพื่อประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง   
และปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง  เช่น  การเพิ่มชื่อ  ถอนชื่อ  หรือย้ายที่อยู่  สําหรับการจัดทําบัญชีรายชื่อ 
ผู้ มีสิทธิเลือกตั้งตามแบบ  ส.ส.  ๑/๒  (นร)  มิให้ระบุเลขประจําตัวประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   
เพื่อปิดประกาศให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตรวจสอบก่อนวันออกเสียงลงคะแนนไม่น้อยกว่าสิบวัน   

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ให้มีชื่อตัว  ชื่อสกุล  ของผู้พิมพ์และผู้ทานที่สามารถตรวจสอบได้ 
ในกรณีที่สถานเอกอัครราชทูตไม่สามารถจัดพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามวรรคหน่ึงได้   

ให้กระทรวงการต่างประเทศแจ้งสํานักทะเบียนกลางจัดพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้ มีสิทธิเลือกตั้งส่งให้ 
กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการต่อไป 

ข้อ ๓๒ กรณีพรรคการเมืองใด  หรือผู้สมัครคนใดต้องการบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
นอกราชอาณาจักร  ที่เอกอัครราชทูตได้ประกาศไว้  ให้พรรคการเมืองหรือผู้สมัครขอคัดสําเนา 
จากเอกอัครราชทูตหรือผู้ที่เอกอัครราชทูตมอบหมายโดยเสียค่าใช้จ่ายเอง 

ส่วนที่  ๒ 
การเพิ่มชื่อ  การถอนชื่อ 

 
 

ข้อ ๓๓ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักรไว้แล้ว   
แต่ไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  อาจย่ืนคําร้องขอเพิ่มชื่อต่อเอกอัครราชทูตหรือผู้ที่ 
เอกอัครราชทูตมอบหมายก่อนวันออกเสียงลงคะแนนไม่น้อยกวา่สามวัน  ตามแบบ  ส.ส.  ๑/๔  (นร) 

เม่ือได้รับคําร้องแล้ว  หากเอกอัครราชทูตหรือผู้ที่เอกอัครราชทูตมอบหมายเห็นว่าผู้ย่ืนคําร้อง  
เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  และได้ย่ืนคําร้องขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักรไว้แล้วจริง   
ให้สั่งเพิ่มชื่อลงในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและในฐานข้อมูล  พร้อมทั้งแจ้งให้สํานักทะเบียนกลางทราบ   
หากผู้ ย่ืน คํา ร้องเป็นผู้ ไ ม่ มีสิทธิ เลือกตั้ ง   หรือมิได้ ย่ืน คํา ร้องขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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นอกราชอาณาจักรไว้  ให้สั่งยกคําร้อง  และแจ้งให้ผู้ย่ืนคําร้องทราบภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับคําร้อง 
โดยแสดงเหตุผลไว้ด้วย 

ข้อ ๓๔ ผู้ มีสิทธิ เลือกตั้ งผู้ ใดเห็นว่าผู้ มีชื่อปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ มีสิทธิ เลือกตั้ ง   
ที่ได้ประกาศตามข้อ  ๓๑  เป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง  ให้มีสิทธิย่ืนคําร้องต่อเอกอัครราชทูตหรือผู้ที ่
เอกอัครราชทูตมอบหมาย  ก่อนเริ่มการออกเสียงลงคะแนนไม่น้อยกว่าห้าวันตามแบบ  ส.ส.  ๑/๔  (นร)   
เพื่อให้ถอนชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

เม่ือเอกอัครราชทูตหรือผู้ที่ เอกอัครราชทูตมอบหมายพิจารณาแล้วเห็นว่า  มีหลักฐานอันควร 
เชื่อได้ว่าบุคคลที่ถูกขอให้ถอนชื่อดังกล่าวเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง  ให้สั่งถอนชื่อบุคคลนั้นออกจากบัญชีรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยการขีดฆ่าชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  และลงลายมือชื่อ  วัน  เดือน  ปี   
กํากับไว้  แล้วแจ้งให้ผู้ย่ืนคําร้องทราบ  รวมทั้งปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  ในกรณีเอกอัครราชทูต 
หรือผู้ที่เอกอัครราชทูตมอบหมายพิจารณาแล้วเห็นว่า  ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ถูกขอถอนชื่อ   
เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ก็ให้สั่งยกคําร้องแล้วแจ้งให้ผู้ย่ืนคําร้องทราบภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับคําร้อง 
โดยให้แสดงเหตุผลด้วย 

ส่วนที่  ๓ 
การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 

 
 

ข้อ ๓๕ เม่ือมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป   
ให้เลขาธิการแจ้งรายชื่อผู้ที่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งให้ปลัดกระทรวงการต่างประเทศและเอกอัครราชทูต 
หรือผู้ที่เอกอัครราชทูตมอบหมายทราบทันที 

เม่ือเอกอัครราชทูตหรือผู้ที่เอกอัครราชทูตมอบหมายได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้บันทึก 
รายชื่อดังกล่าวในทะเบียนเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง  ตามแบบ  ส.ส.  ๑/๕  (นร)  และให้จัดทําประกาศ 
การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามแบบ  ส.ส.  ๑/๖  (นร)  แล้วปิดประกาศไว้  ณ  สถานเอกอัครราชทูต 
โดยเร็ว 

ในกรณีที่เอกอัครราชทูตหรือผู้ที่เอกอัครราชทูตมอบหมาย  ได้รับแจ้งรายชื่อผู้ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
ภายหลังได้ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรแล้ว  ให้เอกอัครราชทูตหรือ 
ผู้ที่เอกอัครราชทูตมอบหมายใช้วิธีขีดฆ่าชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร   
โดยให้ระบุข้อความในช่องหมายเหตุว่า  “ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามคําสั่งศาล”  หรือ  “เพิกถอนสิทธิ”   
และลงลายมือชื่อ  วัน  เดือน  ปีกํากับไว้ 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๑๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



หมวด  ๖ 
เจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้ง 

 
 

ส่วนที่  1 
เจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้ง  ณ  ที่เลือกตั้ง 

 
 

ข้อ ๓๖ ก่อนวันลงคะแนนเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน  ให้เอกอัครราชทูตแต่งตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   
เป็นเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้ง  ดังต่อไปนี้   

(๑) คณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งอย่างน้อยหนึ่งชุด  ชุดละไม่น้อยกว่าสามคน  ประกอบด้วย  
ประธานกรรมการประจําที่เลือกตั้งหนึ่งคน  และกรรมการประจําที่เลือกตั้งไม่น้อยกว่าสองคน   

(๒) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอย่างน้อยหนึ่งคน  ซึ่งแต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูต   
เพื่อทําหน้าที่รักษาความปลอดภัยและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจําที่เลือกตั้ง   

คําสั่งแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง  ให้ใช้แบบ  ส.ส.  ๒/๑  (นร)  แล้วปิดประกาศคําสั่งดังกล่าว   
ณ  สถานเอกอัครราชทูตและแจ้งให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งทราบตามแบบ  ส.ส.  ๒/๒  (นร)   

เจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้งตามวรรคหน่ึง  ให้พ้นจากหน้าที่เม่ือเสร็จสิ้นการดําเนินการ   
ตามข้อ  60  แล้ว 

ข้อ ๓๗ ให้คณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งแบ่งหน้าที่  ดังนี้ 
(๑) รักษาความสงบเรียบร้อยในที่เลือกตั้ง  จัดระเบียบและควบคุมดูแลให้ความสะดวก 

แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  โดยเฉพาะอย่างย่ิง  คนพิการและผู้สูงอายุที่มาแสดงตนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
เพื่อให้การดําเนินการออกเสียงลงคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

(๒) ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  และให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือ 
ที่ต้นขั้วบัตรเลือกตั้งก่อนส่งบัตรเลือกตั้งให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  พร้อมหมายเหตุการลงคะแนนในบัญชีรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

(๓) ควบคุมคูหาลงคะแนน  จัดระเบียบในการเข้าไปลงคะแนนในคูหาลงคะแนน  ให้เป็นไป 
ด้วยความเรียบร้อย  สุจริตและเที่ยงธรรม 

(๔) ควบคุมดูแลหีบบัตรเลือกตั้ง  และอํานวยความสะดวกให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหย่อนบัตรเลือกตั้ง   
ลงในหีบบัตรเลือกตั้ง 

ข้อ ๓๘ ในกรณีที่มีการกระทําความผิดเก่ียวกับการออกเสียงลงคะแนนในที่เลือกตั้งใด   
ให้ประธานกรรมการประจําที่เลือกตั้งนั้นแจ้งต่อเอกอัครราชทูตหรือผู้ที่เอกอัครราชทูตมอบหมาย   
เพื่อแจ้งคณะกรรมการดําเนินการตามกฎหมาย 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๑๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



ข้อ ๓๙ ก่อนวันลงคะแนนให้เอกอัครราชทูตหรือผู้ที่เอกอัครราชทูตมอบหมายจัดการอบรม 
คณะกรรมการประจําที่เลือกตั้ง  และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้เข้าใจถึงหน้าที่อันพึงจะต้องปฏิบัติ
เก่ียวกับการเลือกตั้ง   

การอบรมเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง  อาจกําหนดให้มีการอบรม 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

ข้อ ๔๐ ในวันออกเสียงลงคะแนน  เม่ือถึงเวลาออกเสียงลงคะแนนหรือระหว่างการออกเสียง
ลงคะแนน  ถ้ามีกรรมการประจําที่เลือกตั้งมาปฏิบัติหน้าที่น้อยกว่าสามคน  ให้กรรมการประจําที่เลือกตั้ง  
ที่อยู่ในขณะนั้นแต่งตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นกรรมการประจําที่เลือกตั้งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน 

ข้อ ๔๑ ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า  หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการ 
เลือกตั้งผู้ใดขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่  หรือละทิ้งหน้าที่  หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่   
ให้เอกอัครราชทูตสั่งให้ผู้นั้นพ้นจากตําแหน่งและแต่งตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการ 
เลือกตั้งแทนทันที 

ข้อ ๔2 การประชุมคณะกรรมการประจําที่เลือกตั้ง  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง   
จึงจะเป็นองค์ประชุม  และให้ประธานกรรมการประจําที่เลือกตั้ง  เป็นประธานที่ประชุม   

การลงมติในการประชุมของคณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งให้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก   
โดยให้กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  ถ้าคะแนนเท่ากัน  ประธานในท่ีประชุมมีสิทธิออกเสียง 
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 

ข้อ ๔3 กรณีประธานกรรมการหรือกรรมการประจําที่เลือกตั้งไม่มาปฏิบัติหน้าที่หรือมา 
แต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้เอกอัครราชทูตหรือผู้ที่เอกอัครราชทูตมอบหมายแต่งตั้งให้ครบจํานวน 
เพื่อสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

ส่วนที่  2 
คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 

 
 

ข้อ 44 ในการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร  คณะกรรมการโดยความเห็นชอบ 
ของกระทรวงการต่างประเทศจะกําหนดให้มีการนับคะแนนนอกราชอาณาจักรก็ได้  หากจะเป็น 
การสะดวก  รวดเร็ว  และมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการส่งบัตรเลือกตั้งมานับคะแนนรวมในราชอาณาจักร 
ในวันเลือกตั้ง 

กรณีตามวรรคหนึ่ง  ให้สํานักงานสอบถามไปยังกระทรวงการต่างประเทศว่าเห็นชอบให้มี   
การนับคะแนนนอกราชอาณาจักรหรือไม่ 

ข้อ 45 กรณีที่ต้องดําเนินการตามข้อ  44  ให้เอกอัครราชทูตแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าพนักงาน 
ผู้ดําเนินการเลือกตั้ง  ก่อนวันนับคะแนนบัตรเลือกตั้งไม่น้อยกว่าห้าวัน  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๑๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



(1) คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ งนอกราชอาณาจักร   อย่างน้อยหนึ่ งชุด   
ชุดละไม่น้อยกว่าสามคน  ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน  และกรรมการอีกไม่น้อยกว่าสองคน   
โดยถือเกณฑ์ผู้ลงทะเบียนทุกห้าร้อยคนต่อหนึ่งชุดเป็นประมาณ  กรณีมีเศษเกินสองร้อยห้าสิบคน   
ให้เพิ่มคณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรได้อีกหนึ่งชุด 

(2) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอย่างน้อยหนึ่งคน  ซึ่งแต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูต   
เพื่อทําหน้าที่รักษาความปลอดภัยและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง 
นอกราชอาณาจักร 

คําสั่งแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง  ให้ใช้แบบ  ส.ส.  ๒/๖  (นร)  แล้วปิดประกาศคําสั่งดังกล่าว   
ณ  สถานเอกอัครราชทูตและแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งทราบโดยเร็วตามแบบ  ส.ส.  ๒/๘  (นร)   
และให้นําความในข้อ  39  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

เจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้งตามวรรคหน่ึง  ให้พ้นจากหน้าที่เม่ือเสร็จสิ้นการดําเนินการ   
ตามข้อ  84  แล้ว 

หมวด  ๗ 
การดําเนินการ 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
บัตรเลือกตั้ง  และหีบบัตรเลือกตั้ง 

 
 

ข้อ ๔6 บัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร  ให้มีลักษณะเช่นเดียวกับบัตรเลือกตั้ง 
ที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในราชอาณาจักร 

ข้อ ๔7 หีบบัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร  ให้มีลักษณะเช่นเดียวกับ 
หีบบัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในราชอาณาจักร   

ในกรณีจําเป็น  เอกอัครราชทูตอาจกําหนดให้ใช้สิ่งอื่นที่เหมาะสมแทนหีบบัตรเลือกตั้งได้ 
ส่วนที่  ๒ 

การออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร 
 
 

ข้อ ๔8 ก่อนวันออกเสียงลงคะแนน  ให้เอกอัครราชทูตหรือผู้ที่เอกอัครราชทูตมอบหมาย   
จัดให้มีการประชาสัมพันธ์โดยวิธีการที่เห็นสมควร  เพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบโดยทั่วกันถึงวัน  เวลา   
สถานที่ออกเสียงลงคะแนนและวิธีการออกเสียงลงคะแนนเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ 
ของประเทศนั้น  รวมทั้งอาจทําเป็นหนังสือถึงผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามแบบ  ส.ส.  ๑/๓  (นร)  ด้วย 

ข้อ ๔9 ให้ปิดประกาศเอกสารเก่ียวกับเร่ืองดังต่อไปนี้  ณ  สถานที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียง 
ก่อนวันออกเสียงลงคะแนนไม่น้อยกว่าสิบวัน 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๑๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



(๑) กําหนด  วัน  เวลา  สถานที่เลือกตั้ง  และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร   
(ส.ส.  ๓/๑  (นร)) 

(๒) บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๑/๑  (นร)) 
(๓) ตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง 
ข้อ 50 ให้เอกอัครราชทูตหรือผู้ที่เอกอัครราชทูตมอบหมายจัดเตรียมที่เลือกตั้งสําหรับออกเสียง 

ลงคะแนนพร้อมมอบสิ่งต่อไปน้ีให้แก่คณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งให้เสร็จสิ้นก่อนวันออกเสียง 
ลงคะแนน 

(๑) หีบบัตรเลือกตั้งพร้อมกุญแจ  หรืออุปกรณ์อื่นที่ใช้แทนกุญแจ 
(๒) บัตรเลือกตั้ง 
(๓) บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๑/๑  (นร)) 
(๔) รายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองจะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแต่งตั้งให้เป็น 

นายกรัฐมนตรี  (ส.ส.  4/31) 
(๕) รายชื่อพรรคการเมืองที่ ย่ืนบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

แบบบัญชีรายชื่อ  (ส.ส.  ๔/๒๓)  รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ   
(ส.ส.  ๔/๒๔  และ  ส.ส.  4/25)  และรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง   
(ส.ส.  ๔/๑  (นร)  และ  ส.ส.  4/15) 

(6) แบบพิมพ์  และอุปกรณ์การเลือกตั้งอื่น 
ข้อ ๕1 ในวันออกเสียงลงคะแนน  ให้คณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษา   

ความปลอดภัยไปถึงที่เลือกตั้งก่อนเวลาลงคะแนนอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง  เพื่อตรวจดูความเรียบร้อย   
ตลอดจนประกาศต่าง ๆ  ซึ่งปิดไว้  ณ  ที่เลือกตั้งว่ามีครบถ้วนหรือไม่  หากชํารุดหรือสูญหาย 
ให้ดําเนินการจัดให้มีให้ครบถ้วน  และให้คณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งประชุมและจัดแบ่งหน้าที่กันปฏิบัติ 
ตามข้อ  ๓๗ 

ข้อ ๕2 ให้คณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งนับจํานวนบัตรเลือกตั้งทั้งหมดที่ได้รับมาแล้ว 
ปิดประกาศจํานวนบัตรเลือกตั้งตามแบบ  ส.ส.  ๕/๔  (นร)  และอาจชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน 
ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งมาใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนทราบ 

ข้อ ๕3 เม่ือถึงเวลาเปิดการออกเสียงลงคะแนน  ให้คณะกรรมการประจําที่ เลือกตั้ง 
เปิดหีบบัตรเลือกตั้งในที่เปิดเผยแสดงให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยู่  ณ  ที่นั้นเห็นว่าเป็นหีบเปล่า  เสร็จแล้วให้ปิด 
หีบบัตรเลือกตั้ง  พร้อมกับปิดเทปกาวรอยต่อรอบหีบบัตรเลือกตั้ง  แล้วใส่กุญแจหรืออุปกรณ์อื่นแทนกุญแจ   
เสร็จแล้วเปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้ง  และบันทึกการดําเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานเหตุการณ์ประจําที่เลือกตั้ง 
ตามแบบ  ส.ส.  ๕/๖  (นร)  โดยให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสองคนซึ่งอยู่  ณ  ที่เลือกตั้งนั้นลงลายมือชื่อ 
ในบันทึกนั้นด้วย  เว้นแต่ไม่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งอยู่ในขณะนั้น  ให้หมายเหตุไว้ในรายงานเหตุการณ์ประจํา 
ที่เลือกตั้งด้วย 

้หนา   ๑๔
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กรณีตามวรรคหน่ึง  หากใช้หีบบัตรเลือกตั้งพลาสติก  ไม่ต้องปิดเทปกาวรอยต่อรอบหีบบัตรเลือกตั้ง 
เม่ือได้ดําเนินการตามวรรคหน่ึงแล้ว  ให้ประธานกรรมการประจําที่เลือกตั้งกล่าวเปิดการลงคะแนน   

เช่น  กล่าวว่า  “บัดนี้ถึงเวลาออกเสียงลงคะแนนแล้วขอเปิดการออกเสียงลงคะแนน”  แล้วจึงเร่ิม
ดําเนินการออกเสียงลงคะแนน  ในกรณีที่ประธานกรรมการประจําที่เลือกตั้งไม่มาปฏิบัติหน้าที่   
หรือมาแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้กรรมการประจําที่เลือกตั้งคนใดคนหนึ่งประกาศเปิดการออกเสียง 
ลงคะแนนแทน 

ข้อ ๕4 เม่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้งประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน  ให้แสดงตนต่อกรรมการประจํา  
ที่เลือกตั้งพร้อมแสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวประชาชนที่หมดอายุ  หรือหนังสือเดินทาง   
หรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายสามารถแสดงตนได้  และมีเลขประจําตัว 
ประชาชนผู้ถือบัตร  รวมถึงหลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่เปิดผ่านแอปพลิเคชันของหน่วยงานของรัฐ   
ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน  ให้กรรมการ 
ประจําที่เลือกตั้งตรวจบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  เม่ือพบชื่อและตรวจสอบถูกต้องแล้ว  ถ้าไม่มีผู้ใดทักท้วง   
ให้กรรมการประจําที่เลือกตั้งดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงลายมือชื่อ  หากไม่อาจลงลายมือชื่อได้  ให้พิมพ์ลายน้ิวมือหัวแม่มือขวา   
ถ้าไม่มีหัวแม่มือขวาให้พิมพ์ลายนิ้วมือใดน้ิวมือหนึ่ง  และให้กรรมการประจําที่เลือกตั้งบันทึกไว้ว่า 
เป็นลายนิ้วมือใด  และให้เขียนชื่อสกุลของผู้มีสิทธิเลือกตั้งบริเวณลายนิ้วมือไว้ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   
(ส.ส.  ๑/๑  (นร))  หากไม่มีนิ้วมือให้ยกเว้นการพิมพ์ลายนิ้วมือแล้วบันทึกเหตุดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานด้วย 

(๒) จดชื่อประเภทของเอกสาร  และหมายเลขเอกสารที่ใช้แสดงตน  และชื่อหน่วยงาน 
ที่ออกเอกสารดังกล่าว 

(๓) ให้กรรมการประจําที่เลือกตั้งลงลายมือชื่อและบันทึกหมายเลขลําดับที่ในบัญชีรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร  (ส.ส.  ๑/๑  (นร))  ของผู้นั้น  และให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงลายมือชื่อ 
หรือพิมพ์ลายนิ้วมือที่ต้นขั้วบัตรเลือกตั้งด้วย 

(๔) ให้กรรมการประจําที่เลือกตั้งมอบบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
หนึ่งบัตร  และบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อหนึ่งบัตร  พร้อมทั้งซองใส่บัตรเลือกตั้ง   
(ส.ส.  ๕/๒)  โดยให้กรรมการประจําที่เลือกตั้งลงรายการเขตเลือกตั้งของผู้มาใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนผู้นั้น 
และจังหวัด  พร้อมทั้งรหัสเขตเลือกตั้งที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๑/๑  (นร))   
ลงบนด้านหน้าซองใส่บัตรเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๕/๒) 

ข้อ ๕5 ในกรณีมีผู้ทักท้วงหรือกรรมการประจําที่เลือกตั้งสงสัยว่าผู้มาแสดงตนไม่ใช่เป็นผู้มีชื่อ  
ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ให้คณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดว่าผู้ถูกทักท้วง 
หรือผู้ถูกสงสัยมีสิทธิลงคะแนนหรือไม่  และในกรณีที่คณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งวินิจฉัยว่าผู้ถูกทักท้วง 
หรือผู้ถูกสงสัยเป็นผู้ไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ให้คณะกรรมการประจําที่เลือกตั้ง 
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ทําบันทึกคําวินิจฉัยลงในรายงานการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร   
(ส.ส.  ๕/๒๒  (นร)) 

ถ้าคณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งประชุมและวินิจฉัยชี้ขาดว่าผู้ถูกทักท้วงหรือผู้ถูกสงสัยเป็นผู้มีชื่อ 
ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ให้ดําเนินการตามข้อ  ๕4  และให้บันทึกคําวินิจฉัยลงในรายงาน 
การใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร  (ส.ส.  ๕/๒๒  (นร))  ด้วย 

ข้อ ๕6 เม่ือผู้ มีสิทธิเลือกตั้งได้รับบัตรเลือกตั้ง  และซองใส่บัตรเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๕/๒)   
ตามข้อ  ๕4  (๔)  แล้ว  ให้ไปยังคูหาลงคะแนนเพื่อลงคะแนน  และเม่ือลงคะแนนแล้วให้นําบัตรเลือกตั้ง 
ดังกล่าวบรรจุลงในซองใส่บัตรเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๕/๒)  แสดงให้กรรมการประจําที่เลือกตั้งตรวจว่ามีบัตรเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  และบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือ 
อยู่ในซองใส่บัตรเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๕/๒)  แล้วจึงปิดซองใส่บัตรเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๕/๒)  และให้กรรมการ
ประจําที่เลือกตั้งลงลายมือชื่อกํากับตรงรอยต่อผนึก  และอาจใช้เทปกาวใสปิดทับรอยต่อผนึกด้วยก็ได้   
เสร็จแล้วให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนําซองใส่บัตรเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๕/๒)  ดังกล่าวใส่ในหีบบัตรเลือกตั้งต่อหน้ากรรมการ 
ประจําที่เลือกตั้งทันที 

ข้อ ๕7 กรรมการ  ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  เอกอัครราชทูต  และผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง   
เป็นลายลักษณ์อักษรจากบุคคลดังกล่าวมีสิทธิเข้าไปในที่เลือกตั้งเพื่อทําการสอดส่องดูแลหรือแนะนํา   
ให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้งซึ่งอยู่  ณ  ที่เลือกตั้งนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ถูกต้องตามกฎหมาย  ประกาศ  ระเบียบ  ข้อกําหนด  หรือคําสั่งคณะกรรมการที่เก่ียวข้องเพื่อให้เป็นไป 
ด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม 

ให้คณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งบันทึกการเข้าไปในที่เลือกตั้งของบุคคลตามวรรคหนึ่ง   
ไว้ในรายงานเหตุการณ์ประจําที่เลือกตั้ง  (ส.ส.  ๕/๖  (นร)) 

ข้อ ๕8 เม่ือถึงเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนน  ให้ประธานกรรมการประจําที่เลือกตั้งประกาศ 
ปิดการออกเสียงลงคะแนน  เช่น  กล่าวว่า  “บัดนี้ถึงเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนนแล้ว”  ให้งดจ่ายบัตรเลือกตั้ง   

กรณีตามวรรคหน่ึง  ถ้ายังมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนได้มาปรากฏตัว  
อยู่ในที่เลือกตั้งเพื่อใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนแล้วก่อนเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนน  แต่ยังไม่ได้แสดงตน 
หรือรับบัตรเลือกตั้ง  ให้คณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งอนุญาตให้บุคคลเหล่านั้นแสดงตนและมอบบัตรเลือกตั้ง 
เพื่อใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนแล้วบันทึกไว้ในรายงานเหตุการณ์ประจําที่เลือกตั้งและเม่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ออกเสียงลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้วให้คณะกรรมการประจําที่ เลือกตั้งลงลายมือชื่อในป้ายสําหรับ 
ปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้งตามแบบ  ส.ส.  ๕/๑  (นร)  และนําป้ายดังกล่าวปิดทับช่องใส่บัตรบนหีบบัตรเลือกตั้ง 

ข้อ 59 ให้คณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งนําบัตรเลือกตั้งที่เหลือมานับให้ทราบจํานวน 
และบันทึกจํานวนลงในปกบัตรด้านหลัง  และใช้เป็นข้อมูลเก่ียวกับการจัดทําประกาศรายการเก่ียวกับ 
จํานวนบัตรเลือกตั้งเม่ือเสร็จสิ้นการออกเสียงลงคะแนนตามแบบ  ส.ส.  ๕/๗  (นร) 

ให้กรรมการประจําที่เลือกตั้งจัดเก็บบัตรเลือกตั้งและต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง  ดังนี้ 
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(๑) บัตรเลือกตั้งที่เหลือเต็มเล่ม  ให้ทําเคร่ืองหมายโดยใช้โลหะหรือวัตถุอื่นเจาะกลางบัตรเลือกตั้ง   
ให้ทะลุทุกฉบับพร้อมปกหน้าและปกหลังแล้วใช้เชือกร้อยรูผูกรวมให้เป็นปึกเดียวกัน  หรือกระทําการ   
ด้วยวิธีการอื่นใดที่สามารถป้องกันมิให้ใช้บัตรเลือกตั้งที่เหลืออยู่ออกเสียงลงคะแนนได้และให้จัดเก็บไว ้
ในถุงวัสดุใส  พร้อมเขียนสถานที่ลงคะแนนและจํานวนเล่มของบัตรเลือกตั้งดังกล่าวไว้ด้วย   

(๒) บัตรเลือกตั้งที่เหลือไม่เต็มเล่มที่ใช้ออกเสียงลงคะแนนแล้ว  ให้ดําเนินการตาม  (๑)   
และจัดเก็บรวมกับต้นขั้วบัตรเลือกตั้งไว้ในถุงวัสดุใสอีกถุงหนึ่ง  พร้อมเขียนสถานที่ลงคะแนน 
และจํานวนเล่มของต้นขั้วบัตรเลือกตั้งและบัตรเลือกตั้งที่เหลือไม่เต็มเล่มดังกล่าวไว้ด้วย   

ให้คณะกรรมการประจําที่ เลือกตั้งจัดทําประกาศรายการเก่ียวกับจํานวนบัตรเลือกตั้ง   
เม่ือเสร็จสิ้นการออกเสียงลงคะแนน  ตามแบบ  ส.ส.  ๕/๗  (นร)  จํานวนสามชุด  แลว้ดําเนินการ  ดังนี้   

(๑) ปิดประกาศไว้  ณ  ที่เลือกตั้ง  จํานวนหนึ่งชุด   
(๒) ส่งให้เอกอัครราชทูต  จํานวนหนึ่งชุด 
(๓) เก็บไว้เป็นหลักฐาน  จํานวนหนึ่งชุด 
ข้อ 60 เม่ือคณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งได้ดําเนินการตามข้อ  59  เสร็จเรียบร้อยแล้ว   

ให้ดําเนินการนําส่งเอกสารและสิ่งของต่อไปนี้มอบให้แก่เอกอัครราชทูตหรือผู้ที่เอกอัครราชทูตมอบหมาย 
โดยเร็ว 

(๑) บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร  ชุดที่ใช้ตรวจสอบการใช้สิทธิลงคะแนน 
ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

(๒) รายงานการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  (ส.ส.  ๕/๒๒  (นร))  จํานวนหนึ่งชุด 
(๓) ประกาศรายการเก่ียวกับจํานวนบัตรเลือกตั้ง  เม่ือเสร็จสิ้นการลงคะแนน  (ส.ส.  ๕/๗  (นร))   

จํานวนหนึ่งชุด 
(๔) บัตรเลือกตั้งที่เหลือทั้งหมดและต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง 
(๕) หีบบัตรเลือกตั้งพร้อมด้วยกุญแจหรืออุปกรณ์ที่ใช้แทนกุญแจ 
(๖) คูหาลงคะแนนทั้งหมด  สิ่งของอื่น  เช่น  ธงชาติ  ป้าย  และอุปกรณ์เก่ียวกับการเลือกตั้ง   

เป็นต้น 
(๗) รายชื่อพรรคการเมืองที่ ย่ืนบัญชีรายชื่อสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

แบบบัญชีรายชื่อ  (ส.ส.  ๔/๒๓)  รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ   
(ส.ส.  ๔/๒๔  และ  ส.ส.  4/25)  และรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง   
(ส.ส.  ๔/๑  (นร)  และ  ส.ส.  4/15)   

(๘) รายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองจะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแต่งตั้งให้เป็น 
นายกรัฐมนตรี  (ส.ส.  4/31) 

เ ม่ือเอกอัครราชทูตหรือผู้ที่ เอกอัครราชทูตมอบหมายได้ทํ าการตรวจสอบเอกสาร 
ที่คณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งนําส่ง  หากถูกต้องครบถ้วน  ให้จัดเก็บรายการเก่ียวกับจํานวนบัตรเลือกตั้ง 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๑๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



เม่ือเสร็จสิ้นการออกเสียงลงคะแนน  (ส.ส.  ๕/๗  (นร))  และจัดทําบัญชีจํานวนซองใส่บัตรเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร  (ส.ส.  ๕/๓  (นร))  เพื่อดําเนินการตามข้อ  68  ต่อไป 

ข้อ ๖1 ในการรับมอบและส่งมอบเอกสารและสิ่งของตามข้อ  60  ให้ผู้มอบและผู้รับมอบ 
ทําเอกสารหลักฐานเก็บรักษาไว้คนละหนึ่งชุด 

สว่นที่  ๓ 
การออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์ 

 
 

ข้อ ๖2 ในกรณีที่เอกอัครราชทูตเห็นสมควรให้ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์   
ให้เอกอัครราชทูตหรือผู้ที่เอกอัครราชทูตมอบหมายดําเนินการส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

(๑) เอกสารแนะนําการลงคะแนนออกเสียงทางไปรษณีย์  ซึ่งต้องระบุวันที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้น  
ต้องส่งเอกสารตาม  (๒)  (๓)  และ  (๗)  คืนให้เอกอัครราชทูต   

(๒) บัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ  โดยต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง 
ให้เอกอัครราชทูตหรือผู้ที่เอกอัครราชทูตมอบหมายลงลายมือชื่อและบันทึกหมายเลขลําดับที่ในบัญชีรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้นั้นไว้ที่ต้นขั้วบัตรเลือกตั้งด้วย  และเก็บต้นขั้วบัตรเลือกตั้งไว้ 
โดยไม่ต้องส่งไปให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

(๓) ซองใส่บัตรเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๕/๒)  ซึ่งต้องระบุรหัสเขตเลือกตั้งและจังหวัดของผู้มี 
สิทธิเลอืกตั้งด้วย 

(๔) รายชื่อพรรคการเมืองที่ ย่ืนบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
แบบบัญชีรายชื่อ  (ส.ส.  ๔/๒๓)   

(๕) รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๔/๑  (นร))   
ที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของเขตเลือกตั้ง 

(๖) รายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองจะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแต่งตั้งให้เป็น 
นายกรัฐมนตรี  (ส.ส.  4/31) 

(๗) ซองใส่เอกสาร  (ส.ส.  ๕/๒๑  (นร))  ซึ่งได้ปิดดวงตราไปรษณียากร  และได้จ่าหน้าซอง 
ถึงสถานเอกอัครราชทูตด้วย  ทั้งนี้  รูปแบบของซองใส่เอกสารดังกล่าวให้เอกอัครราชทูตในแต่ละประเทศ   
สามารถดําเนินการจัดหาได้ตามความเหมาะสม  เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดส่งเอกสารของแต่ละประเทศ 

ข้อ ๖3 เม่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้รับเอกสารตามข้อ  ๖2  แล้ว  ให้ดําเนินการ  ดังนี้ 
(๑) ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงรายการทั้งด้านหน้าและด้านหลังของซองใส่เอกสาร  (ส.ส.  ๕/๒๑  (นร))   

ให้ครบถ้วน 
(๒) การออกเสียงลงคะแนนให้ทําเคร่ืองหมายกากบาทลงในช่องทําเคร่ืองหมายของหมายเลขผู้สมัคร 

ในบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  และทําเคร่ืองหมายกากบาทลงใน 
ช่องทําเคร่ืองหมายของหมายเลขบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองในบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๑๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



แบบบัญชีรายชื่อ  ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งประสงค์ออกเสียงลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดหรือบัญชีรายชื่อ 
ของพรรคการเ มืองใด   ให้ผู้ มีสิทธิ เลือกตั้ งทํ า เค ร่ืองหมายกากบาทในช่องทํา เค ร่ืองหมาย   
“ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด”  หรือ  “ไม่เลือกบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใด” 

(๓) นําบัตรเลือกตั้งใส่ซองใส่บัตรเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๕/๒)  และปิดผนึก  พร้อมแนบสําเนาหลักฐาน 
ที่ใช้ประกอบการลงคะแนนเลือกตั้งที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง  เช่น  สําเนาหนังสือเดินทาง   
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  เป็นต้น  บรรจุในซองใส่เอกสาร  (ส.ส.  ๕/๒๑  (นร))  พร้อมกับปิดผนึก   
ลงลายมือชื่อกํากับตรงรอยต่อผนึกแล้วส่งคืนแก่เอกอัครราชทูตภายในเวลาที่กําหนด 

ข้อ ๖4 ให้เอกอัครราชทูตกําหนดวันรับคืนเอกสารการลงคะแนนเลือกตั้งโดยวันสุดท้าย 
ของการรับคืนเอกสารดังกล่าวต้องก่อนวันเลือกตั้งในราชอาณาจักรไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 

ข้อ ๖5 เม่ือเอกอัครราชทูตหรือผู้ที่เอกอัครราชทูตมอบหมายได้รับซองใส่เอกสาร  (ส.ส.  ๕/๒๑  (นร))   
ตามข้อ  ๖3  (3)  แล้ว  ให้บันทึกการรับซองใส่บัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์ลงในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   
(ส.ส.  ๑/๑  (นร))  และให้เปิดเพื่อนําซองใส่บัตรเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๕/๒)  ออกมาลงลายมือชื่อกํากับ 
ตรงรอยต่อผนึกและใช้เทปกาวใสปิดทับตลอดรอยต่อผนึก  แล้วจัดทําบัญชีจํานวนซองใส่บัตรเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร  (ส.ส.  ๕/๓  (นร))  เพื่อดําเนินการตามข้อ  68  ต่อไป   
ส่วนซองใส่เอกสาร  (ส.ส.  ๕/๒๑  (นร))  ให้เก็บไว้เป็นหลักฐาน 

ข้อ ๖6 ให้เอกอัครราชทูตแต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้งในการจัดการออกเสียงลงคะแนน 
ทางไปรษณีย์ได้ตามความเหมาะสม  โดยใช้แบบ  ส.ส.  ๒/๕  (นร) 

ส่วนที่  ๔ 
การออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีอื่น 

 
 

ข้อ ๖7 ในกรณีที่ เอกอัครราชทูตเห็นสมควรให้ มีการออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีอื่น 
ให้เอกอัครราชทูตประกาศให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบโดยละเอียด  ถึงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียง 
ลงคะแนนภายในสิบวันนับแต่วันมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป 

ให้เอกอัครราชทูตแต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้งในการจัดการออกเสียงลงคะแนน 
โดยวิธีอื่นได้ตามความเหมาะสม  โดยใช้แบบ  ส.ส.  ๒/๑  (นร) 

ส่วนที่  ๕ 
การดําเนินการภายหลังปิดการออกเสียงลงคะแนน 

 
 

ข้อ ๖8 ภายหลังปิดการออกเสียงลงคะแนนแล้ว  ให้เอกอัครราชทูตหรือผู้ที่เอกอัครราชทูต
มอบหมายนําซองใส่บัตรเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๕/๒)  และบัญชีจํานวนซองใส่บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   
นอกราชอาณาจักร  (ส.ส.  ๕/๓  (นร))  แล้วแต่กรณี  มาคัดแยกเป็นรายจังหวัดและรายเขตเลือกตั้งแล้ว 
ใส่ในถุงวัสดุใสบรรจุในถุงเมล์การทูตเพื่อนําส่งไปนับคะแนน  ณ  สถานที่นับคะแนนของแต่ละเขตเลือกตั้ง   

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๑๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



ในราชอาณาจักรหรือบรรจุในหีบบัตรเลือกตั้งเพื่อนําไปนับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 
ตามข้อ  71 

ให้จัดทําประกาศผลการลงคะแนน  (ส.ส.  ๕/๒๓  (นร))  โดยมีรายการจํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
ตามแบบ  ส.ส.  1/1  (นร)  จํานวนบัตรเลือกตั้งที่ได้รับมาทั้งหมด  จํานวนบัตรเลือกตั้งที่ชํารุด 
หรือใช้ลงคะแนนไม่ได้  จํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง  จํานวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือ   
และจํานวนซองใส่บัตรเลือกตั้งจําแนกตามเขตเลือกตั้ง  ทั้งในส่วนการออกเสียงลงคะแนน  ณ  ที่เลือกตั้ง   
การออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์  การออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีอื่น  เป็นต้น  และดําเนินการ   
ดังนี้ 

(๑) ปิดประกาศไว้  ณ  สถานเอกอัครราชทูต 
(๒) ใส่ในถุงเมล์การทูตหรือหีบบัตรเลือกตั้ง 
(๓) เก็บไว้เป็นหลักฐาน 
สําหรับซองใส่บัตรเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๕/๒)  ที่เอกอัครราชทูตได้รับเม่ือพ้นกําหนดระยะเวลา   

ที่เอกอัครราชทูตประกาศกําหนดแล้วให้ดําเนินการจัดส่งโดยเร็ว  หากการเลือกตั้งในราชอาณาจักรเริ่มต้น   
นับคะแนนแล้ว  ให้ถือว่าเป็นบัตรเสียและให้นําความตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  2566  ข้อ  213  วรรคสอง  มาใช้บังคับ   

ข้อ 69 ภายหลังการจัดส่งถุงเมล์การทูตเพื่อนําบัตรเลือกตั้งกลับไปนับคะแนนในแต่ละเขตเลือกตั้ง 
ในราชอาณาจักรแล้ว  ให้เอกอัครราชทูตหรือผู้ที่เอกอัครราชทูตมอบหมาย  รายงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ   
เพื่อรายงานต่อสํานักงานโดยเร็ว 

เม่ือได้ดําเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้ปลัดกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ปลัดกระทรวง
การต่างประเทศมอบหมาย  แต่งตั้งผู้ รับผิดชอบดําเนินการรับถุงเมล์การทูตที่บรรจุบัตรเลือกตั้ง 
เพื่อส่งมานับคะแนนในราชอาณาจักร  และติดตามกระบวนการจัดส่งถุงเมล์การทูตอย่างใกล้ชิด   
จนจัดส่งถึง  บริษัท  ไปรษณีย์ไทย  จํากัด  หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการมอบหมาย  และรายงาน 
กระบวนการจัดส่งถุงเมล์การทูตให้สํานักงานทราบอย่างต่อเนื่อง 

ข้อ 70 ให้สํานักงานแต่งตั้งคณะทํางานรับมอบบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่ส่งกลับมา   
ในราชอาณาจักร  ณ  บริษัท  ไปรษณีย์ไทย  จํากัด  หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการมอบหมาย   
อย่างน้อยประกอบด้วย  ผู้แทนสํานักงาน  ผู้แทนของกระทรวงการต่างประเทศ  และผู้แทนของบริษัท   
ไปรษณีย์ไทย  จํากัด  หรือผู้แทนหน่วยงานที่คณะกรรมการมอบหมาย  เพื่อทําหน้าที่เปิดถุงเมล์การทูต 
ที่ได้รับตามข้อ  69  เพื่อตรวจสอบจํานวนซองใส่บัตรเลือกตั้ง  (ส.ส.  5/2)  ให้ถูกต้องตรงกับประกาศ 
ผลการลงคะแนน  (ส.ส.  5/23  (นร))  ที่ได้บรรจุไว้ในถุงเมล์การทูต  และส่งมอบให้คณะทํางาน 
คัดแยกซองใสบั่ตรเลือกตั้ง  (ส.ส.  5/2)  เพื่อดําเนินการคัดแยกต่อไป 

เม่ือได้ดําเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้สํานักงานแต่งตั้งคณะทํางานคัดแยกซองใส่บัตรเลือกตั้ง   
(ส.ส.  5/2)  สําหรับการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรและการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง   

้หนา   ๒๐
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เพื่อควบคุม  กํากับดูแล  ตรวจสอบความถูกต้องในการคัดแยกซองใส่บัตรเลือกตั้ง  (ส.ส.  5/2)  พร้อมทั้ง 
เร่งรัดการจัดส่งซองใส่บัตรเลือกตั้ง  (ส.ส.  5/2)  ไปยังสถานที่นับคะแนนของเขตเลือกตั้งให้ทัน 
ก่อนเริ่มต้นการนับคะแนนในวันเลือกตั้ง   

ในการจัดส่งซองใส่บัตรเลือกตั้ง  (ส.ส.  5/2)  ให้บริษัท  ไปรษณีย์ไทย  จํากัด  หรือหน่วยงาน  
ที่คณะกรรมการมอบหมาย  ดําเนินการจัดส่งไปยังสถานที่นับคะแนนของเขตเลือกตั้งจนกว่าจะถึงเวลา
เร่ิมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง  กรณีซองใส่บัตรเลือกตั้ง  (ส.ส.  5/2)  ที่ไปถึงสถานที่นับคะแนน 
ของเขตเลือกตั้ง  หลังจากเริ่มการนับคะแนนแล้ว  ให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย  และให้กรรมการการเลือกตั้ง 
ประจําเขตเลือกตั้งที่ได้รับมอบหมายนําซองใส่บัตรเลือกตั้งดังกล่าวมอบให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้ง 
ประจําจังหวัด  และให้รายงานคณะกรรมการทราบโดยเร็ว 

ส่วนที่  6 
การนับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 

 
 

ข้อ 71 กรณีที่ต้องดําเนินการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร  ตามข้อ  44   
ให้เอกอัครราชทูตหรือผู้ที่เอกอัครราชทูตมอบหมายนําซองใส่บัตรเลือกตั้ง  (ส.ส.  5/2)  ที่ได้คัดแยก 
ตามข้อ  68  ไปเก็บรักษาตามที่เอกอัครราชทูตประกาศกําหนด 

กรณีตามวรรคหนึ่ง  ให้เอกอัครราชทูตรายงานต่อปลัดกระทรวงการต่างประเทศเพื่อรายงาน   
ให้คณะกรรมการทราบ  และเม่ือคณะกรรมการได้รับรายงานแล้วให้สํานักงานแจ้งไปยังคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งเพื่อดําเนินการตามข้อ  86  วรรคสองต่อไป 

ข้อ 72 ให้เอกอัครราชทูตประกาศกําหนดสถานที่เก็บรักษาหีบบัตรเลือกตั้งที่ใช้บรรจุบัตรเลือกตั้ง 
ในการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักรก่อนนําไปนับคะแนนตามแบบ  ส.ส.  3/๕  (นร)   
ก่อนวันนับคะแนนบัตรเลือกตั้งไม่น้อยกว่าห้าวัน  และปิดประกาศ  ณ  สถานเอกอัครราชทูตและสถานที ่
เก็บรักษา  โดยสถานที่ดังกล่าวต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเฝ้าดูแลการเก็บรักษาจนกว่า 
จะมีการเบิกหีบบัตรเลือกตั้งดังกล่าวไปนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง 

ข้อ 73 หีบบัตรเลือกตั้งที่จัดเก็บรักษาตามข้อ  72  ต้องจัดให้มีการทําเคร่ืองหมายเพื่อป้องกัน   
การเปิดหีบบัตรเลือกตั้งหรือการเปลี่ยนหีบบัตรเลือกตั้ง  โดยให้เอกอัครราชทูตหรือผู้ที่เอกอัครราชทูตมอบหมาย   
ลงลายมือชื่อบนหีบบัตรเลือกตั้งแล้วปิดทับลายมือชื่อทั้งหมดด้วยเทปกาวใสเพื่อป้องกันการเปลี่ยน 
หีบบัตรเลือกตั้ง 

ข้อ 74 ในการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร  ให้เอกอัครราชทูต 
ประกาศกําหนดสถานที่นับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร  ตามแบบ  ส.ส.  ๓/๔  (นร)   
ก่อนวันนับคะแนนบัตรเลือกตั้งไม่น้อยกว่าห้าวัน 

ข้อ 75 การดําเนินการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร   
ให้ดําเนินการ  ดังนี้   

้หนา   ๒๑
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(๑) ภายใน  12  ชั่วโมง  หลังจากเวลา  ๑๗.๐๐  นาฬิกา  ของวันเลือกตั้งในราชอาณาจักร  
ให้คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรตามข้อ  45  อย่างน้อยสามคน  ไปขอเบิก
หีบบัตรเลือกตั้งตามข้อ  71  โดยให้คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งเปิดหีบบัตรเลือกตั้งดังกล่าว
เพื่อตรวจนับจํานวนซองใสบั่ตรเลือกตั้ง  และจัดทําบัญชีรับมอบซองใส่บัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนน
นอกราชอาณาจักร  ตามแบบ  ส.ส.  5/14  (นร)  ก่อนนําไปยังสถานที่นับคะแนนบัตรเลือกตั้งตามข้อ  74   

(๒) ก่อนการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง  ให้คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร   
เปิดซองใส่บัตรเลือกตั้ง  (ส.ส.  5/2)  เป็นรายเขตเลือกตั้ง  และนําบัตรเลือกตั้งออกจากซองใส่ใน 
หีบบัตรเลือกตั้งแยกตามประเภทของบัตรเลือกตั้ง  แล้วประกาศจํานวนบัตรเลือกตั้งตามแบบ  ส.ส.  5/15  (นร)   
กรณีที่ซองใส่บัตรเลือกตั้ง  (ส.ส.  5/2)  ที่ไม่มีบัตรเลือกตั้งหรือมีบัตรเลือกตั้งเพียงบัตรเดียว   
ให้บันทึกไว้หน้าซอง  แล้วแยกซองไว้  โดยให้นําความในหมวด  7  การนับคะแนน  ณ  ที่เลือกตั้ง   
ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  2566   
มาใช้บังคับโดยอนุโลม  เท่าที่ไม่ขัดกับระเบียบนี้ 

(3) ให้ทําการนับคะแนนและประกาศผลการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง   
เป็นรายเขตเลือกตั้งจนครบทุกเขตเลือกตั้ง  แล้วจึงทําการนับคะแนนและประกาศผลการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง 
แบบบัญชีรายชื่อ  และนําส่งผลคะแนนให้เอกอัครราชทูตต่อไป 

ข้อ 76 ให้คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรแบ่งหน้าที่ในการนับคะแนน   
ดังนี้   

(๑) ทําหน้าที่ห ยิบบัตรเลือกตั้ งทีละฉบับ   คลี่ บัตร   วินิจฉัย บัตรเลือกตั้ งและอ่าน   
พร้อมทั้งเจาะบัตรเลือกตั้งที่วินิจฉัยและอ่านแล้ว  ใส่ลงไปในภาชนะที่เตรียมไว้ 

(2) ทําหน้าที่ขานทวนคะแนนและขีดคะแนนลงในแบบขีดคะแนน  (ส.ส.  ๕/๑๑  (นร)   
หรือ  ส.ส.  ๕/๑๑  (บช)(นร))   

(3) ให้กรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่เหลืออยู่คอยสับเปลี่ยนช่วยเหลือ 
กรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ 

ข้อ 77 บัตรเลือกตั้งที่มีลักษณะดังต่อไปนี้  ให้ถือว่าเป็นบัตรเสียและไม่ให้นับเป็นคะแนน   
(๑) บัตรปลอม   
(๒) บัตรที่มีการทําเคร่ืองหมายเพื่อเป็นที่สังเกตหรือเขียนข้อความใด ๆ  ลงในบัตรเลือกตั้ง   

นอกจากเคร่ืองหมายในการลงคะแนน  เว้นแต่เป็นการกระทําโดยชอบด้วยกฎหมายของเจ้าพนักงาน   
ผู้ดําเนินการเลือกตั้ง   

(๓) บัตรที่มิได้ทําเคร่ืองหมายลงคะแนน   
(๔) บัตรที่ทําเคร่ืองหมายลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครเกินหนึ่งคน  หรือเลือกบัญชีรายชื่อ 

ของพรรคการเมืองเกินหนึ่งบัญชีรายชื่อ   

้หนา   ๒๒
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(๕) บัตรที่ไม่อาจทราบได้ว่าลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครหรือบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใด   
เว้นแต่เป็นการทําเคร่ืองหมายในช่อง  “ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด”  หรือ  “ไม่เลือกบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใด”   

(๖) บัตรที่ได้ทําเครื่องหมายลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครหรือบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง 
และทําเคร่ืองหมายในช่อง  “ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด”  หรือ  “ไม่เลือกบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใด”  ด้วย   

(๗) บัตรที่ทําเคร่ืองหมายอื่นนอกจากเคร่ืองหมายกากบาท   
(๘) บัตรที่ได้ทําเคร่ืองหมายลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครแล้วทําเคร่ืองหมายในช่องที่ไม่มีผู้สมัคร   
(๙) บัตรที่ทําเคร่ืองหมายในช่องไม่มีผู้สมัคร  หรือผู้สมัครที่ถูกถอนชื่อออกจากประกาศรายชื่อ

ผู้สมัคร   
(๑๐) บัตรที่ทําเคร่ืองหมายลงคะแนนให้กับผู้สมัครใน  “ช่องทําเคร่ืองหมาย”  เกินกว่าหนึ่งเคร่ืองหมาย   
(๑๑) บัตรที่ทําเคร่ืองหมายนอก  “ช่องทําเคร่ืองหมาย”   
(๑๒) บัตรที่มิใช่บัตรซึ่งกรรมการประจําที่เลือกตั้งมอบให้   
(๑๓) บัตรเลือกตั้งที่มาถึงสถานที่นับคะแนนหลังจากเริ่มนับคะแนนแล้ว 
ให้คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรสลักหลังในบัตรตามข้อนี้ว่า  “เสีย”   

พร้อมทั้งระบุเหตุผลว่าเป็นบัตรเสียตามความในวงเล็บใดและลงลายมือชื่อกํากับไว้ไม่น้อยกว่าสองคน   
เว้นแต่เป็นกรณีตาม  (๑๓)  ให้จัดทําบันทึกเหตุแห่งการเป็นบัตรเสียไว้เป็นหลักฐานแทนการสลักหลัง 

ข้อ 78 เม่ือคณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรได้ดําเนินการตามข้อ  75   
และข้อ  76  เรียบร้อยแล้ว  ให้ดําเนินการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง  ดังนี้   

(๑) กรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรคนที่หนึ่ง  หยิบบัตรเลือกตั้งทีละฉบับ   
คลี่บัตร  และวินิจฉัยบัตรเลือกตั้งและอ่าน  ดังนี้   

 (ก) ถ้าเป็นบัตรดี  ให้อ่านว่า  “ดี”  และอ่านหมายเลขของผู้สมัครที่ได้คะแนนในกรณี 
การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  หรืออ่านหมายเลขของบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองที่ได้คะแนน 
ในกรณีการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ  พร้อมทั้งชูบัตรเลือกตั้งโดยเปิดเผยให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณที่เลือกตั้งได้เห็นด้วย   

 (ข) ถ้าเป็นบัตรที่ทําเคร่ืองหมายในช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดหรือไม่เลือกบัญชีรายชื่อ 
ของพรรคการเมืองใด  ให้อ่านว่า  “ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด”  หรือ  “ไม่เลือกบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใด”   
พร้อมทั้งชูบัตรเลือกตั้งโดยเปิดเผยให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณที่เลือกตั้งได้เห็นด้วย   

 (ค) ถ้าเป็นบัตรเสียให้อ่านว่า  “เสีย”  พร้อมทั้งชูบัตรเลือกตั้งโดยเปิดเผยให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณ   
ที่เลือกตั้งได้เห็นด้วย  และให้กรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสองคนสลักหลังบัตรว่า  “เสีย”   
พร้อมทั้งระบุเหตุผลว่าเป็นบัตรเสียเพราะเหตุใด   

(2) กรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรคนที่สองขานทวนและขีดคะแนน 
ในแบบขีดคะแนน  เลือกตั้ง  (ส.ส.  ๕/๑๑  (นร)  หรือ  ส.ส.  ๕/๑๑  (บช)(นร))  เม่ือกรรมการ 
นับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรคนที่หนึ่งได้วินิจฉัยและอ่านบัตรเลือกตั้ง   

้หนา   ๒๓
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สําหรับการขีดคะแนนในแบบขีดคะแนนตามวรรคหน่ึง  (2)  ให้ใช้วิธีขีดหนึ่งต่อหนึ่งคะแนน   
แต่เม่ือถึงขีดที่ห้าให้ขีดขวางทับเส้นสี่ขีดแรก  และวงกลมหรือวงรีล้อมรอบ  เช่น  ดังรูป   
หรือ    หรือ    เป็นต้น  เพื่อสะดวกแก่การนับคะแนนเลือกตั้งและให้ทําเช่นนี้เร่ือยไป 
ทุกห้าขีด 

ข้อ 79 ในระหว่างการนับคะแนน  ถ้าผู้แทนพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
เห็นว่าการนับคะแนนในสถานที่นับคะแนนบัตรเลือกตั้งนั้นไม่ถูกต้อง  ให้ทําการทักท้วงโดยย่ืนคําทักท้วง   
ตามแบบ  ส.ส.  ๕/๑๐  (นร) 

ให้คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรตรวจสอบคําทักท้วงและวินิจฉัย   
ชี้ขาด  โดยให้บันทึกคําทักท้วงและคําวินิจฉัยลงในรายงานเหตุการณ์ประจําที่นับคะแนนเลือกตั้ง   
(ส.ส.  ๕/๖  (นร))  และให้ผู้ทักท้วงและกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสองคนลงลายมือชื่อไว ้
เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานไม่น้อยกว่าสองคน  ในกรณีที่ไม่มีบุคคลเป็นพยานให้หมายเหตุไว้ในรายงานเหตุการณ์ 
ประจําที่นับคะแนนบัตรเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๕/๖  (นร))  ด้วย 

ข้อ 80 เม่ือเสร็จสิ้นการนับคะแนน  ให้กรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 
ตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนน  โดยให้นับจํานวนบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครหรือ   
ที่ลงคะแนนให้แก่บัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง  รวมกับจํานวนบัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดหรือไม่เลือก 
บัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใด  และจํานวนบัตรเสียว่าตรงกับจํานวนบัตรเลือกตั้งที่ได้รับหรือไม่ 

ในกรณีปรากฏผลคะแนนตรงกันกับจํานวนบัตรเลือกตั้งที่ได้รับ  ให้ดําเนินการนําบัตรเลือกตั้ง 
ที่นับเป็นคะแนน  บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดหรือไม่เลือกบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใด  และบัตรเสีย   
แยกใส่ถุงวัสดุใส  (ถุงชั้นใน)  พร้อมเขียนจํานวนบัตรเลือกตั้งที่บรรจุอยู่ในถุงวัสดุใส  และรายงานผล 
การนับคะแนนต่อเอกอัครราชทูตโดยเร็ว  สําหรับแบบขีดคะแนนให้กรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง 
นอกราชอาณาจักรลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

ในกรณีปรากฏผลคะแนนไม่ตรงกันกับจํานวนบัตรเลือกตั้งที่ได้รับ  ได้แก่  บัตรเลือกตั้งที่นับ 
เป็นคะแนน  บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดหรือไม่เลือกบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใด  และบัตรเสีย   
ให้กรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรดําเนินการตรวจสอบอีกคร้ังตามวรรคหน่ึง   
ถ้าผลการนับคะแนนยังไม่ตรงกับจํานวนบัตรเลือกตั้งที่ได้รับอีก  ให้รายงานเอกอัครราชทูตหรือผู้ที่ 
เอกอัครราชทูตมอบหมาย  เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการให้ทราบถึงความไม่ถูกต้องตรงกันพร้อมเหตุผล
ของการนับคะแนนที่ไม่ตรงกับจํานวนบัตรเลือกตั้งที่ได้รับ  ตามแบบ  ส.ส.  ๕/๖  (นร)  และนําส่ง 
หีบบัตรเลือกตั้งพร้อมวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งแก่เอกอัครราชทูตหรือผู้ที่เอกอัครราชทูตมอบหมาย 

ข้อ 81 เม่ือได้ดําเนินการตามข้อ  80  แล้ว  ให้คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง 
นอกราชอาณาจักรจัดทํารายงานผลการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร  (ส.ส.  ๕/๑๗  (นร)   
และ  ส.ส.  ๕/๑๗  (บช)(นร))  จํานวนอย่างละสามชุด  แล้วดําเนินการ  ดังนี้   

้หนา   ๒๔
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(๑) ปิดไว้  ณ  ที่นับคะแนน  จํานวนหนึ่งชุด   
(๒) ใส่ในถุงวัสดุใส  (ถุงชั้นนอก)  ตามข้อ  82  จํานวนหนึ่งชุด   
(๓) ส่งให้เอกอัครราชทูตหรือผู้ที่เอกอัครราชทูตมอบหมาย  จํานวนหนึ่งชุด 
ข้อ 82 ให้คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร  บันทึกข้อมูลจํานวนบัตรเลือกตั้ง 

ที่นับเป็นคะแนน  บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดหรือไม่เลือกบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใด  บัตรเสีย   
และที่เลือกตั้งลงในแบบบันทึกข้อมูลจํานวนบัตรเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๕/๑๒  (นร)  และ  ส.ส.  ๕/๑๒  (บช)(นร))   

เม่ือได้ดําเนินการตามวรรคหน่ึงแล้ว  ให้คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 
จัดเก็บเอกสารและสิ่งของต่าง ๆ  ไว้ในถุงวัสดุใส  (ถุงชั้นนอก)  ดังนี้   

(๑) ถุงวัสดุใส  (ถุงชั้นใน)  ซึ่งบรรจุบัตรเลือกตั้งที่ผ่านการนับคะแนนแล้ว   
(๒) แบบขีดคะแนนที่ได้ใช้ในการขีดคะแนนทั้งหมด  (ส.ส.  ๕/๑๑  (นร)  หรือ  ส.ส.  ๕/๑๑  (บช)(นร))   
(๓) รายงานผลการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๕/๑๗  (นร)  และ  ส.ส.  ๕/๑๗  (บช)(นร))   
(๔) แบบข้อมูลจํานวนบัตรเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๕/๑๒  (นร)  และ  ส.ส.  ๕/๑๒  (บช)(นร))   

ใส่ในถุงวัสดุใส  (ถุงชั้นนอก)  ในลักษณะที่มองเห็นได้ว่าเป็นถุงวัสดุใสของเขตเลือกตั้งใดและจังหวัดใด 
ข้อ 83 เม่ือได้ดําเนินการตามข้อ  82  ครบทุกเขตเลือกตั้งแล้ว  ให้คณะกรรมการนับคะแนน 

บัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร  ดําเนินการ  ดังนี้   
(๑) ทําการปิดถุงวัสดุใส  (ถุงชั้นนอก)  ด้วยสายรัดเพื่อป้องกันการเปิดถุงวัสดุใสของทุกเขตเลือกตั้ง 

แล้วนําใส่ในหีบบัตรเลือกตั้ง   
(๒) ปิดหีบบัตรเลือกตั้ง  และปิดเทปกาวรอยต่อรอบหีบบัตรเลือกตั้ง  ใส่กุญแจหรืออุปกรณ์อื่น   

ที่ใช้แทนกุญแจ  หากใช้หีบบัตรพลาสติกไม่ต้องปิดเทปกาวรอยต่อรอบหีบบัตรเลือกตั้ง 
ให้เอกอัครราชทูตหรือผู้ที่เอกอัครราชทูตมอบหมายจัดหาหีบบัตรเลือกตั้งให้เพียงพอต่อการดําเนินการ 

ตามวรรคหน่ึง 
ข้อ 84 เม่ือได้ดําเนินการตามข้อ  83  แล้ว  ให้นําส่งเอกสารและสิ่งของคืนให้แก่เอกอัครราชทูต 

หรือผู้ที่เอกอัครราชทูตมอบหมาย  ดังนี้   
(๑) หีบบัตรเลือกตั้งที่ดําเนินการตามข้อ  83   
(๒) รายงานผลการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๕/๑๗  (นร)  และ  ส.ส.  ๕/๑๗  (บช)(นร))   
(๓) สิ่งของอื่น ๆ  และวัสดุอุปกรณ์เก่ียวกับการนับคะแนน  เป็นต้น 
ข้อ 85 เม่ือเอกอัครราชทูตหรือผู้ที่เอกอัครราชทูตมอบหมาย  ได้รับสิ่งของตามข้อ  84   

จากคณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งแล้ว  ให้เอกอัครราชทูตหรือผู้ที่เอกอัครราชทูตมอบหมาย   
ดําเนินการ  ดังนี้   

(๑) ตรวจรับหีบบัตรเลือกตั้ง  สิ่งของและวัสดุอุปกรณ์ที่เก่ียวกับการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง   
แล้วนําไปเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยตามที่เอกอัครราชทูตกําหนด   

้หนา   ๒๕
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(๒) รวบรวมรายงานผลการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งตามแบบ  ส.ส.  ๕/๑๗  (นร)  และ   
ส.ส.  ๕/๑๗  (บช)(นร)  แล้วรายงานต่อปลัดกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 
มอบหมายโดยเร็ว 

ข้อ 86 เม่ือปลัดกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ปลัดกระทรวงการต่างประเทศมอบหมาย   
ได้รับรายงานผลการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งตามแบบ  ส.ส.  ๕/๑๗  (นร)  และ  ส.ส.  ๕/๑๗  (บช)(นร)   
จากเอกอัครราชทูตหรือผู้ที่เอกอัครราชทูตมอบหมาย  ตามข้อ  85  (2)  แล้ว  ให้ดําเนินการ  ดังนี้ 

(1) กรณีแบบแบ่งเขตเลือกตั้ ง ให้ รวบรวมรายงานผลการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ ง 
ตามแบบ  ส.ส.  ๕/๑๗  (นร)  ทั้งหมด  ส่งให้คณะกรรมการโดยเร็ว 

(2) กรณีแบบบัญชีรายชื่อให้รวมผลการนับคะแนนแล้วจัดทําประกาศตามแบบ  ส.ส.  6/1  (บช)(นร)   
แล้วส่งให้คณะกรรมการโดยเร็ว 

เม่ือคณะกรรมการได้รับรายงานผลคะแนนตาม  (1)  แล้ว  ให้ดําเนินการส่งไปให้คณะกรรมการ
ประจําเขตเลือกตั้งเพื่อจัดทําประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งตามแบบ  ส.ส.  6/1  และกรณีตาม  (2)  
ให้คณะกรรมการนําผลคะแนนไปรวมกับผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือ  
ในราชอาณาจักรเพื่อไปคํานวณสัดส่วนเพื่อหาผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อต่อไป   

ส่วนที่  7 
การแจ้งเหตุที่ทําให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

 
 

ข้อ 87 เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้เอกอัครราชทูตหรือผู้ที่   
เอกอัครราชทูตแต่งตั้งตามแบบ  ส.ส.  2/3  (นร)  เป็นบุคคลรับแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง   

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามแบบ  ส.ส.  1/8   
หรือทําเป็นหนังสือโดยอย่างน้อยต้องระบุเลขประจําตัวประชาชน  หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง   
พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ต่อเอกอัครราชทูตหรือผู้ที่ เอกอัครราชทูตแต่งตั้ง 
ตามเขตรับผิดชอบที่ตนมีถิ่นที่อยู่  หรือจัดส่งทางไปรษณีย์  หรือทําหนังสือมอบอํานาจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งอื่น 
ดําเนินการแทนหรือแจ้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่คณะกรรมการกําหนด  ภายในกําหนดระยะเวลา 
ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   

ให้เอกอัครราชทูตหรือผู้ที่เอกอัครราชทูตแต่งตั้งพิจารณาเหตุของการไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
โดยให้นําวิธีการพิจารณาการแจ้งเหตุที่ใช้บังคับอยู่ในราชอาณาจักรมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ 88 ภายในสามวันนับแต่สิ้นสุดระยะเวลาการแจ้งเหตุที่ทําให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง   
ให้เอกอัครราชทูตหรือผู้ที่เอกอัครราชทูตแต่งตั้งรวบรวมหนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง   
ส่งให้ปลัดกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ปลัดกระทรวงการต่างประเทศมอบหมาย 

ข้อ 89 ภายในสามวันนับแต่วันเลือกตั้งให้เอกอัครราชทูตหรือผู้ที่เอกอัครราชทูตแต่งตั้ง   
รวบรวมบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร  (ส.ส.1/1  (นร))  ชุดที่ใช้ตรวจสอบและหมายเหตุ   

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๑๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



การออกเสียงลงคะแนนส่งให้ปลัดกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 
มอบหมาย 

ข้อ 90 ให้ปลัดกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ปลัดกระทรวงการต่างประเทศมอบหมาย 
จัดส่งเอกสารตามข้อ  88  และข้อ  89  ให้กับผู้อํานวยการทะเบียนกลางหรือผู้ที่ผู้อํานวยการทะเบียนกลาง 
มอบหมาย   

เม่ือผู้อํานวยการทะเบียนกลางหรือผู้ที่ผู้อํานวยการทะเบียนกลางมอบหมาย  ได้รับเอกสาร 
ตามวรรคหน่ึงแล้ว  ให้ดําเนินการตามข้อ  64  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  2566  ต่อไป 

ส่วนที่  8 
การเก็บรักษาเอกสารหลักฐาน  การทําลายเอกสารที่เก่ียวกับการเลือกตั้ง 

 
 

ข้อ 91 ให้เอกอัครราชทูตเก็บรักษาเอกสารหลักฐานที่เก่ียวกับการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
และจะทําลายได้เม่ือพ้นกําหนดเจ็ดวันนับแต่วันพ้นระยะเวลาร้องคัดค้านการเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   

ในกรณีที่มีการคัดค้านการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใด  ให้เอกอัครราชทูตเก็บรักษาเอกสาร 
หลักฐานเก่ียวกับการเลือกตั้งไว้และจะทําลายเอกสารหลักฐานได้เม่ือพ้นกําหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่ 
คณะกรรมการได้วินิจฉัยชี้ขาด 

ส่วนที่  9 
ตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง  ตัวอย่างการจัดบริเวณที่เลือกตั้ง  แบบพิมพ์ 

 
 

ข้อ 92 ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรให้เป็นไปตามตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง 
ในราชอาณาจักร  ตัวอย่างการจัดบริเวณที่เลือกตั้งและแบบพิมพ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
นอกราชอาณาจักร  ให้เป็นไปตามตัวอย่างและแบบพิมพ์ท้ายระเบียบนี้โดยอนุโลม 

แบบพิมพ์ที่ไม่ได้กําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้นําแบบพิมพ์ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ใช้บังคับในราชอาณาจักรมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  16  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕66 

อิทธิพร  บุญประคอง 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๑๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



 

 

 
ประกาศ เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ ณ ................... 
เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 

ประจําที่เลือกตั้งที่ ............................... 
-------------------- 

(ใช้สาํหรบัออกเสียงลงคะแนน) 
 
 

สําหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่มีถิ่นที่อยู่ในเมือง/รัฐ ..................... ประเทศ ..................... 
สถานที่ออกเสียงลงคะแนน คือ .................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 

(ใบแรก) 
 

ส.ส. ๑/๑ (นร) 



 

 
 

(ใบต่อ) 
(ใช้สาํหรบัออกเสียงลงคะแนน) 

 

ลําดบั 
ที ่ เขตเลอืกตั้ง

รหัส 
เขต 

เลือกตั้ง 

เลขประจําตวั 
ประชาชน 

ลงลายมือชือ่ 
หรือ 

ลายพิมพ์นิว้มือ

หลกัฐานที่ใชแ้สดงตน วธิีทีอ่อกเสียงลงคะแนน หมาย 
เหต ุเอกสาร 

ที่ใชแ้สดงตน 
ชื่อหน่วยงาน 
ที่ออกเอกสาร 

ทางไปรษณยี ์
(รับบตัรคนืเมื่อวันที่) สถานที่เลอืกตัง้ 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 เอกสารที่ใช้แสดงตน  ๑ = บัตรประจําตัวประชาชน   ๒ = หนังสือเดินทาง   ๓ = อื่นๆ  
 
 
 
 

ส.ส. ๑/๑ (นร) 



 

(ใบท้าย) 
(ใช้สาํหรบัออกเสียงลงคะแนน) 

 
 

      ประกาศ  ณ  วันที่  ....  เดือน ................. พ.ศ. .... 

(ลงชื่อ)  .................................... 
           (..................................) 

      ตําแหน่ง  ......................... หรือผู้ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 

....................................... ผู้พิมพ์ / คัด   
          ....................................... ผู้ทาน  

 
 
 
 

  
หมายเหตุ ๑. กรณีสถานเอกอัครราชทูตให้ใช้เป็นประกาศ เอกอัครราชทูต ณ ............................... 
 ๒. กรณีสถานกงสุลใหญ่ให้ใช้เป็นประกาศ กงสุลใหญ่ ณ ............................... 
 ๓. กรณีอื่นนอกเหนือจากข้อ ๑ และข้อ ๒ ให้ใช้เป็นประกาศผู้อํานวยการใหญ่สํานักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย  .............................. 
 
 

ส.ส. ๑/๑ (นร) 



 

 
 
 

 
ประกาศ เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ ณ ................... 

เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร 
ประจําที่เลือกตั้งที่ ............................... 

-------------------- 
(ใช้สาํหรบัปดิประกาศ) 

 
 

สําหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่มีถิ่นที่อยู่ในเมือง/รัฐ ..................... ประเทศ ..................... 
สถานที่ออกเสียงลงคะแนน คือ .................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส.ส. ๑/๒ (นร) 



 

 
(ใบแรก) 

 
 
 

(ใบต่อ) 
(ใช้สาํหรบัปดิประกาศ) 

 

ลําดบั 
ที ่

จังหวดั 
เขตเลอืกตั้ง 

รหัส 
เขต 

เลือกตั้ง 
ชื่อตัว-ชื่อสกลุ 

วธิีทีอ่อกเสียงลงคะแนน 
หมายเหต ุทางไปรษณยี ์

(รับบตัรคนืเมื่อวันที่) สถานที่เลอืกตัง้

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 
 

ส.ส. ๑/๒ (นร) 



 

 
 
 

(ใบท้าย) 
(ใช้สาํหรบัปดิประกาศ) 

 
      ประกาศ  ณ  วันที่  ....  เดือน ................. พ.ศ. .... 

(ลงชื่อ)  .................................... 
           (..................................) 

ตําแหน่ง  ......................... หรือผู้ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 

....................................... ผู้พิมพ์ / คัด   

....................................... ผู้ทาน   
 
 
หมายเหตุ ๑. กรณีสถานเอกอัครราชทูตให้ใช้เป็นประกาศ เอกอัครราชทูต ณ ............................... 
 ๒. กรณีสถานกงสุลใหญ่ให้ใช้เป็นประกาศ กงสุลใหญ่ ณ ............................... 
 ๓. กรณีอื่นนอกเหนือจากข้อ ๑ และข้อ ๒ ให้ใช้เป็นประกาศผู้อํานวยการใหญ่สํานักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย  .............................. 
 

ส.ส. ๑/๒ (นร) 



 

 

 
 
 

(ด้านหน้า) 
 

 
หนังสือถึงผู้มีสทิธเิลือกตั้ง 

   จาก สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ ่ ณ ................... 

 เรียน 

   ..................................................................................... 
   ..................................................................................... 
   ..................................................................................... 

   วันที่ .... เดือน .......... พ.ศ. .... เป็นวันออกเสียงลงคะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : ข้อความในแบบสามารถปรับเปลี่ยนเป็นภาษาท้องถิ่นในแต่ละประเทศ 
 
 
 

ส.ส. ๑/๓ (นร) 



 

 

 
(ด้านหลัง) 

 
 
 วันที่ ..............................................................      
 
เรียน   ผู้มีสทิธิเลือกต้ัง 

  ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ครั้งน้ี ผู้มีสิทธิเลือกต้ังมีหน้าที่ในการออกเสียงลงคะแนน 
จึงขอให้ท่านโปรดดําเนินการ ดังน้ี 
  ๑.  ตรวจสอบรายช่ือและรหัสเขตเลือกต้ังจากบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ังนอกราชอาณาจักร              
ณ  สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่  ว่ามี ช่ือของท่านหรือไม่ถ้าไม่มีหรือไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อ 
.........................................ก่อนวันที่ .... เดือน .......... พ.ศ. .... 
  ๒ .  ไปออกเสียงลงคะแนน ณ  ที่ เลือกต้ังที่ ................. ซึ่งกําหนดให้    (ระบุสถานที่)   . 
เมือง ........................................... ประเทศ ........................................ เป็นสถานที่ออกเสียงลงคะแนนใน 
วันที่ .... เดือน .......... พ.ศ. .... ต้ังแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. 
  ๓ .  พิ จ ารณ าราย ช่ื อ ผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ ก ต้ั ง  ซึ่ งป รากฏ ต ามป ระก าศคณ ะก รรมก าร 
การเลือกต้ัง เรื่อง รายช่ือผู้สมัครรับเลือกต้ังที่ส่งมาพร้อมน้ี หรือสามารถสืบค้นข้อมูลได้ที่ www.ect.go.th หรือ   
(ระบุ website)      

๔.  เมื่อท่านได้ออกเสียงลงคะแนนแล้ว ให้กรอกช่ือจังหวัด เขตเลือกต้ังและรหัสเขตเลือกต้ัง 
ลงบนซองใส่ บัตรเลือก ต้ัง (ส .ส . ๕ /๒ ) โดยตรวจสอบข้อมูล ดังกล่าวจากบัญ ชีราย ช่ือผู้มีสิท ธิเลือก ต้ัง 
นอกราชอาณาจักร หรือ www.ect.go.th 

(ลงช่ือ)  .................................... 
           (..................................) 

ตําแหน่ง  ......................... หรือผู้ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ส.ส. ๑/๓ (นร) 



 

 

 
 

แบบคําร้องขอเพิ่มชื่อ/ถอนชื่อในบญัชีรายช่ือผู้มีสทิธเิลอืกตั้งนอกราชอาณาจักร 
 

รับที่ ............... /ลงวันที่ ....................                              เขียนที่ .................................. 
 วันที่ .... เดือน ………. พ.ศ. …. 

 ข้าพ เจ้ า ................................... มีถิ่ นที่ อ ยู่ บ้ านเลขที่  ............ ถนน ........................................ 
เมื อง ...................................... ประเทศ .............................เล ขป ระจํ า ตั วป ระชาชน  .......................... 
มีความประสงค์ขอให้  ................................................... ดําเนินการแก้ไขบัญ ชีรายช่ือผู้มีสิท ธิเลือกต้ัง 
นอกราชอาณาจักร ของที่เลือกต้ังที่ ....................................... ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ .................................. ผู้ย่ืนคําร้อง 
       (.................................) 

คําสั่ง เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ ณ ................... 
          กรณีขอเพ่ิมช่ือ ได้ตรวจสอบในฐานข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกต้ังนอกราชอาณาจักรแล้ว 
   พบช่ือผู้ย่ืนคําร้อง ให้เพ่ิมช่ือผู้ย่ืนคําร้องในบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ังนอกราชอาณาจักร 
   ไม่พบช่ือผู้ย่ืนคําร้อง ให้ยกคําร้อง 
          กรณีขอถอนช่ือ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า 

 คําร้องมีหลักฐานเช่ือได้ว่า ผู้ถูกกล่าวอ้างไม่เป็นผู้มีสิทธิเลือกต้ังนอกราชอาณาจักรจริง              
ให้ขีดฆ่าช่ือออกจากบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ังนอกราชอาณาจักร 

 คําร้องมีหลักฐานไม่เพียงพอ เน่ืองจากช่ือของผู้ถูกกล่าวอ้างยังมีปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล              
ผู้มีสิทธิเลือกต้ังนอกราชอาณาจักร ให้ยกคําร้อง 

 ผู้ถูกกล่าวอ้างไม่มีช่ือปรากฏในฐานข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกต้ัง ให้ขีดฆ่าช่ือออกจากบัญชีรายช่ือ              
ผู้มีสิทธิเลือกต้ังนอกราชอาณาจักร 

    สั่ง ณ วันที่ ................................................. 

(ลงช่ือ)  .................................... 
           (..................................) 

ตําแหน่ง  ......................... หรือผู้ได้รับมอบหมาย 
 

 

 ๑. ขอเพ่ิมช่ือข้าพเจ้าในบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ังนอกราชอาณาจักร 
ในที่เลือกต้ังที่ ....................................  
 ๒. ขอถอนช่ือ  ข้าพเจ้า  บุคคลดังต่อไปน้ีออกจากบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 
นอกราชอาณาจักร ประจําที่เลือกต้ังที่ ........................... คือ 
  (๑)  .................................................................. 
  (๒)  .................................................................. 

ส.ส. ๑/๔ (นร) 



 

 

 
 

ทะเบียนเพกิถอนสทิธิเลือกตัง้ 
ประจําสถานเอกอัครราชทตู/กงสลุใหญ่ ณ ......................... 

 

ลําดับ 
ท่ี 

เลข 
ประจําตัว 
ประชาชน 

ชื่อตัว 
- 

ชื่อสกุล 
อายุ 

มีชื่ออยู่ใน รายการเพิกถอนสิทธิ 
วันท่ี 

พ้นจากการ 
ถูกเพิกถอน

สิทธิ 

เขตเลือกต้ังท่ี 
 จังหวัด

โดยคําพิพากษาศาล/ 
โดย มติคณะกรรมการ      

การเลือกต้ัง 
(ให้ระบุหมายเลขคดีแดงหรือ

คร้ังท่ีของมติ กกต.) 

ระยะเวลาท่ี 
ถูกเพิกถอน 
สิทธิเลือกต้ัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 
ข้อมูล ณ วันที่ .... เดือน ………. พ.ศ. …. 

(ลงช่ือ)  .................................... 
           (..................................) 

ตําแหน่ง  ......................... หรือผู้ได้รับมอบหมาย 
 
  

 

ส.ส. ๑/๕ (นร) 



 

 

 

 
 
 
 
 

ประกาศ เอกอัครราชทตู/กงสุลใหญ่ ณ ................... 
เรื่อง การเพกิถอนสิทธิเลือกตั้ง 

-------------------- 
  ด้วย เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่  ณ  ................................. ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการ 
การเลือกต้ังว่ามีบุคคลซึ่งมีถิ่นที่อยู่ ณ เมือง .............................. ประเทศ .......................... น้ี ถูกศาลพิพากษาถึง
ที่สุดและหรือคณะกรรมการการเลือกต้ังมีมติให้เพิกถอนสิทธิเลือกต้ังดังมีรายช่ือ  ดังน้ี 
   

ลําดบั 
ที ่

เลขประจําตัว 
ประชาชน ชื่อ - สกุล อายุ มีชื่ออยู่ใน 

เขตเลือกตั้งที่ จังหวัด
คําพพิากษา   

หมายเลขคดีแดง/  
มติ กกต.ครั้งที ่

วันทีพ่น้จากการ
ถูกเพกิถอนสทิธิ

 
 
 
 

       
 
 
 

  บุคคลดังกล่าวข้างต้นจึงต้องห้ามมิใหใ้ช้สิทธิเลือกต้ัง 
  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
    ประกาศ ณ วันที่ .... เดือน ………. พ.ศ. …. 

(ลงช่ือ)  .................................... 
           (..................................) 

ตําแหน่ง  ......................... หรือผู้ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส.ส. ๑/๖ (นร) 



 

 

 
แบบขอลงทะเบียน 

ขอใช้สทิธิออกเสียงลงคะแนน/ขอเปลี่ยนแปลงการขอใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร 
และขอยกเลกิการลงทะเบยีนการขอใช้สทิธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร 

เลขที่………………….(สําหรับเจ้าหน้าที่)         เขียนที่……………….….………........................... 
๑. ข้อมูลของผู้ลงทะเบียน 
  เลขบัตรประจําตัวประชาชน ....................................เลขหนังสือเดินทาง .................................. 
  ช่ือ-สกุล (ไทย) ...........................................................  
  ช่ือ-สกุล (Eng)  .......................................................... 
  เพศ ............................. วัน เดือน ปี เกิด ...................................... 
๒. ที่อยู่ในประเทศไทย (ตามทะเบียนบ้าน) 
  บ้านเลขที่ ............. ช่ือหมู่บ้านหรือชุมชน .................................................  หมู่ที่ ............. 
ซอย ............................... ถนน  ................................... ตํ าบ ล /แขวง  .......................................               
อําเภอ/เขต ................................จังหวัด ................................รหัสไปรษณีย์ ...............................  
๓. ที่อยู่ปัจจุบันในต่างประเทศ (เพื่อการจัดส่งบัตรเลือกตั้งและเอกสารที่เกี่ยวข้อง) 
  บ้านเลขที่ .............................................................. ถนน ................................................................. 
เมือง ................................................. มลรัฐ/จังหวัด ............................................... ประเทศ..................................... 
รหัสไปรษณีย์ ................... E-mail  ............................................................... โทรศัพท์ ............................... 
๔.  ในการเลือกตั้งครั้งนี้ข้าพเจ้ามีความประสงค์  ดังนี้ 
  ขอใช้สิทธิเลือกต้ัง  

 ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร  
 ขอเปลี่ยนแปลงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและสถานที่การออกเสียงลงคะแนน 
 ขอยกเลิกการลงทะเบียนการขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร 

๕.  วิธีการออกเสียงลงคะแนนและสถานที่ออกเสียงลงคะแนน 
  การออกเสียงลงคะแนนที่หน่วยเลือกต้ัง ณ ............................  

 การออกเสียงลงคะแนนที่หน่วยเลือกต้ังเคลื่อนที่ (Mobile Unit)  ณ .........................................  
 การใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์ 

 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความท่ีให้ไว้ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

(ลงช่ือ) ............................................. 
                (.............................................) 
         วันที่ .................................................. 

 
 
 

 
 

ส.ส. ๑/๗ (นร) 



 

 

 
(ด้านหน้า) 

(ส่วนที่ ๑) 
หนังสือแจ้งเหตทุี่ไม่อาจไปใช้สทิธิเลือกตั้งได้  

เขียนที่.................................................. 
วันที่..................................................... 

  ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว........................................ เลขประจําตัวประชาชน.....................  
อายุ................ปี อยู่บ้านเลขที่.....................หมู่ที่ ......................ตรอก/ซอย.................................................               
ถนน.......................................................ตําบล/เทศบาล..................................อําเภอ...................................              
เขตเลือกต้ังที่................ จังหวัด................................. ขอแจ้งว่าข้าพเจ้ามีเหตุจําเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกต้ังได้              
ในการเลือกต้ัง ดังน้ี 
   การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ ... เดือน ......... พ.ศ. ....  
   การเลือกต้ังก่อนวันเลือกต้ังในเขตเลือกต้ัง 
   การเลือกต้ังก่อนวันเลือกต้ังนอกเขตเลือกต้ัง 
   การเลือกต้ังก่อนวันเลือกต้ัง ณ ที่เลือกต้ังสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ 
   การเลือกต้ังนอกราชอาณาจักร 
เน่ืองจาก ......................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................................... 

พร้อมน้ีได้แนบหลักฐานประกอบการแจ้งด้วย (กรณมีี) คือ 
๑. ............................................................. 
๒. ............................................................. 
๓. ............................................................. 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  
 

(ลงช่ือ)..........................................ผู้แจ้งเหตุ  
(.........................................)  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
*ตัดตามเส้นน้ี                                                                                                   (ส่วนที่๒)  

 
(หนังสือตอบผลการพิจารณาการแจ้งเหตุ)  
 

 เรียน ............................................................................... 
        ............................................................................... 
        ............................................................................... 
  รหัสไปรษณีย์ .............. 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

(หมายเหตุ  ผูแ้จ้งเหตุเป็นผู้จ่าหน้าซองถึงตัวผู้แจ้ง) 

ส.ส. ๑/๘  



 

 

 
(ด้านหลัง)  

(ส่วนที่ ๑) 
บนัทกึของบคุคลรับแจ้งเหต ุ 

 
วันที่ ....... เดือน................... พ.ศ. .......... 

 
  ได้ตรวจสอบแล้วผู้แจ้งเหตุมช่ืีออยู่ในบัญชีรายช่ือ 
   การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ ... เดือน ......... พ.ศ. ....  
   การเลือกต้ังก่อนวันเลือกต้ังในเขตเลือกต้ัง 
   การเลือกต้ังก่อนวันเลือกต้ังนอกเขตเลือกต้ัง 
   การเลือกต้ังก่อนวันเลือกต้ัง ณ ที่เลือกต้ังสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ 
   การเลือกต้ังนอกราชอาณาจักร 

  มีเหตุผลอันจําเป็นเพียงพอ       ไม่มีเหตุผลอันจําเป็นเพียงพอ  

  แจ้งให้ผูแ้จ้งเหตุทราบ เมื่อวันที่........................................  
 

(ลงช่ือ)......................................... 
         (.........................................) 

นายทะเบียนอําเภอ/นายทะเบียนท้องถิ่น/เอกอัครราชทูตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย............................ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*ตัดตามเส้นน้ี                                                                                                     (ส่วนที่๒)  
(สําหรับบุคคลรับแจ้งเหตุ)  

หนังสือแจ้งผลการพจิารณาการแจ้งเหต ุ

วันที่................................................................... 
 

ตามท่ี นาย/นาง/นางสาว .................................................... ผู้มีช่ืออยู่ในบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิ
เลือกต้ังหน่วยเลือกต้ังที่ ............ ตําบล/เทศบาล ............................... อําเภอ......................... เขตเลือกต้ังที่ ........... 
จังหวัด .................. ได้แจ้งเหตุจําเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลอืกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ .. เดือน ............... 
พ.ศ. ......น้ัน  

ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า    มีเหตุผลอันจําเป็นเพียงพอ     
  ไม่มีเหตุผลจําเป็นเพียงพอ  

 
จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

(ลงช่ือ)................................................... 
(.................................................) 

นายทะเบียนอําเภอ/นายทะเบียนท้องถิ่น/เอกอัครราชทูตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ............ 
    

 

ส.ส. ๑/๘ 



 

 

 
(ใบแรก) 

แบบตอบรับ 
เลขที่...../........ 
                รายบคุคล 

 หนังสือฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า นาย/นาง/นางสาว ....................................................................              
เลขประจําตัวประชาชน       -                          -                                -             -  มีช่ืออยู่ในทะเบียน
บ้านเลขที่ ........ หมู่ที่ .... ถนน ................... ตรอก/ซอย ..................... ตําบล/แขวง ........................ อําเภอ/เขต 
..................... จังหวัด ..................... นายทะเบียนได้พิจารณาอนุญาตให้ 

   ลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกต้ัง เพ่ือออกเสียงลงคะแนน               
ณ ที่เลือกต้ังกลาง นอกราชอาณาจักร ...................... (ระบุสถานที่) ..................... ประเทศ ....................   

   เปลี่ ยนแปลงการลงทะเบียนการใช้สิท ธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร               
จากเดิม...............(ระบุสถานที่) ..................... ประเทศ .................... เป็น ................ (ระบุสถานที่) ………………             
ประเทศ.............................  

     ยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร  เพ่ือไปใช้สิทธิ
เลือกต้ัง ณ หน่วยเลือกต้ังที่ข้าพเจ้ามีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านคร้ังสุดท้ายเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                รายกลุ่ม 
 หนังสือฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่าบุคคลตามที่ย่ืนคําขอลงทะเบียนไว้ นายทะเบียนได้พิจารณาและเห็นว่า  
  □ ลําดับที่ ................................................................................................................... เป็นผู้มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก่อนวันเลือกต้ัง นอกราชอาณาจักร 
  □ ลําดับที่ ................................................................................................................ เป็นผู้ไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก่อนวันเลือกต้ัง นอกราชอาณาจักร เน่ืองจาก.................................   
 

(ลงช่ือ)  .................................... 
           (..................................)                                               

  ตําแหน่ง  ......................... หรือผู้ได้รับมอบหมาย 

------------------------------------------------------------------------------------- 
หนังสือตอบรับการลงทะเบียนฯ ( ..............) 

 
กรุณาส่ง ช่ือ ..................... สกุล ..................... 
 เลขที่ .... ถนน ..................... ตรอก/ซอย ..................... 
 ตําบล/เทศบาล ..................... อําเภอ ..................... 
 จังหวัด ..................... 

 รหัสไปรษณีย์ 
(ใบท้าย)

ส.ส. ๑/๙ (นร) 



 

 

 
คําสั่ง เอกอัครราชทตู/กงสลุใหญ ่ณ ................... 

ที่ .......... /.......... 
เรื่อง  แต่งตัง้คณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร และเจ้าหน้าทีร่ักษาความปลอดภัย 

-------------------- 

  ด้วยได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมการ          
การเลือกต้ังได้กําหนดให้วันที่ .. เดือน ................ พ.ศ. .... เป็นวันเลือกต้ัง 
  อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๐  และข้อ ๓๖  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร พ .ศ. 2566 เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่               
ณ .................................... จึงแต่งต้ังให้ผู้มีรายช่ือดังต่อไปน้ี เป็นคณะกรรมการประจําที่เลือกต้ัง และเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย ดังน้ี 

 ที่เลือกต้ัง ณ สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ ........... (ระบุสถานที่ลงคะแนน)............. 
วันที่ .. เดือน ........................ พ.ศ. .......... เวลา ........................... น. 

 ที่เลือกต้ังนอกสถานทูต/สถานกงสุลใหญ่ 
๑. ระบุสถานที่ออกเสียงลงคะแนน วันที่ ...... เดือน ................ พ.ศ. ....... เวลา ................น. 
๒. ระบุสถานที่ออกเสียงลงคะแนน วันที่ ...... เดือน ................ พ.ศ. ....... เวลา ............... น. 

  เลือกต้ังโดยระบุหน่วยเลือกต้ังเคลื่อนที่หรือโดยวิธีอ่ืน 
๑. ระบุสถานที่ออกเสียงลงคะแนน วันที่ ...... เดือน ................ พ.ศ. ....... เวลา ................น. 
๒. ระบุสถานที่ออกเสียงลงคะแนน วันที่ ...... เดือน ................ พ.ศ. ....... เวลา ............... น. 

  ๑.  คณะกรรมการประจําที่เลือกต้ัง ประกอบด้วย 
   (๑) ประธานกรรมการประจําที่เลือกต้ัง  ได้แก่  ................................ 
   (๒) กรรมการประจําที่เลือกต้ัง  ได้แก่ 
    (๒.๑)  ................................  (๒.๒)  ................................   
    (๒.๓)  ................................  (๒.๔)  ................................   
  ๒.  เจ้าหน้าทีร่ักษาความปลอดภัย 
   (๑)  ................................   (๒) ................................   

    สั่ง  ณ  วันที่ .... เดือน .......... พ.ศ. …. 

(ลงช่ือ)  .................................... 
           (..................................)   
ตําแหน่ง  ..................................... 

 
 
 
 
 

ส.ส. ๒/๑ (นร) 



 

 

 
ที่ .........................                    .................................................. 
           .................................................. 
           .................................................. 

 วันที่ .... เดือน ..................... พ.ศ. .... 

เรื่อง การแต่งต้ังคณะกรรมการประจําที่เลือกต้ังนอกราชอาณาจักร และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
เรียน ........................................................... 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประจําที่เลือกต้ังนอกราชอาณาจักร และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

  ด้วย เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ ณ ............. พิจารณาเห็นว่าท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมจึงแต่งต้ัง
ให้เป็นคณะกรรมการประจําที่ เลือกต้ังนอกราชอาณาจักร...........................................................................  
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ ณ    (ระบุสถานที่ลงคะแนน)    ตามคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประจําที่เลือกต้ังนอกราชอาณาจักร  
และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ส่งมาพร้อมน้ี และเพ่ือเป็นการซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่  
จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมฟังคําช้ีแจง    ในวันที่ .... เดือน .......... พ.ศ. .... เวลา ............. น. 

  จึ ง เรียนมาเพ่ื อ โปรดทราบ  และเข้ าร่ วมรับ ฟั งการ ช้ีแจงตาม วัน  เวลา  และสถานที่ 
ดังกล่าวด้วย 

ขอแสดงความนับถือ 

(ลงช่ือ)  .................................... 
           (..................................) 

ตําแหน่ง ......................... หรือผู้ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส.ส. ๒/๒ (นร) 



 

 

 

ประกาศสาํนกัทะเบียน/เอกอัครราชทตู/กงสุลใหญ่ ณ ................................ 
เรื่อง แตง่ตั้งบคุคลรับแจ้งเหตทุี่ไม่อาจไปใช้สทิธิเลือกตั้ง 

-------------------- 

  ด้วยได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมการ         
การเลือกต้ังได้กําหนดให้วันที่ .... เดือน ............... พ.ศ. .... เป็นวันเลือกต้ัง ซึ่งตามมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญ    
แห่งราชอาณาจักรไทย กําหนดให้บุคคลมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกต้ัง หากปรากฏว่าผู้มีสิทธิเลือกต้ังผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิ
เลือกต้ัง โดยไม่แจ้งเหตุอันสมควรที่ทําให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกต้ังได้ ย่อมถูกจํากัดสิทธิตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
  ดังน้ัน นายทะเบียน/เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ ณ ..........................................................              
จึงประกาศแต่งต้ังบุคคลรับแจ้งเหตุสําหรับผู้มีสิทธิเลือกต้ังที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกต้ัง ดังน้ี 
ลําดบั
ที ่

ชื่อ - สกุล 
บคุคลรับแจ้งเหต ุ ตําแหน่ง เขตท้องที ่

รบัแจ้งเหต ุ
สถานที ่

รบัแจ้งเหต ุ
วิธีการ 
แจ้งเหต ุ

  
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่ ..... เดือน ................. พ.ศ. .... 
      
 
     (ลงช่ือ) ............................................... 
      (...............................................) 
             นายทะเบียน/เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ ณ ................................... 
 
 
 
 

 

ส.ส. ๒/๓ (นร) 



 

 

 
 
 
 
ที่...................................... 

 
 

 

เขียนที่............................................ 

     วันที่ ..... เดือน ..................... พ.ศ. ..... 
เรื่อง ขอแต่งต้ังผู้แทนของพรรคการเมืองเพ่ือสังเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ัง 
          สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร  
เรียน เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ ่ณ............................... 

  ด้วย (ระบุชื่อพรรคการเมือง).................................. ได้ส่งสมาชิกพรรคการเมืองเข้าสมัคร
รับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกต้ัง ในเขตเลือกต้ังที่............ จังหวัด..................................... 
จึงแต่งต้ังบุคคลเป็นผู้แทนของพรรค..................................................... ดังต่อไปน้ี 

สถานที่ออกเสยีงลงคะแนน ผู้แทนพรรคการเมือง 

................... 
นาย/นาง/นางสาว....................... นามสกุล................        
เลขประจําตัวประชาชน....................... 

................... 
นาย/นาง/นางสาว....................... นามสกุล................        
เลขประจําตัวประชาชน....................... 

 ฯลฯ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

           ขอแสดงความนับถือ 

                                        (ลงช่ือ) 
                  (………………………………………………..) 
              หัวหน้าพรรค....................................... 

 
 
 
 
 
พรรค................................................. 
โทร.................................................... 
 

 
 
 

 

ส.ส. ๒/๔ (นร)  



 

 

 
คําสั่ง เอกอัครราชทตู/กงสลุใหญ ่ณ ................... 

ที่ .......... /.......... 
เรื่อง  แต่งตัง้คณะกรรมการดาํเนินการออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณย์ี และเจ้าหน้าทีร่ักษาความปลอดภัย 

-------------------- 

  ด้วยได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมการ          
การเลือกต้ังได้กําหนดให้วันที่ .. เดือน ................ พ.ศ. .... เป็นวันเลือกต้ัง 
  อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๐ ข้อ 36 และข้อ 6๖ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร พ .ศ. 2566 เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่               
ณ .................................... จึงแต่งต้ังให้ผู้มีรายช่ือดังต่อไปน้ี เป็นคณะกรรมการดําเนินการออกเสียงลงคะแนน               
ทางไปรษณีย์ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดังน้ี 
  ๑.  คณะกรรมการดําเนินการออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์ประกอบด้วย 
   (๑) ประธานกรรมการ ได้แก่  ................................ 
   (๒) กรรมการ ได้แก่ 
    (๒.๑)  ................................  (๒.๒)  ................................     
  ๒.  เจ้าหน้าทีร่ักษาความปลอดภัย 
   (๑)  ................................   (๒) ................................   

    สั่ง  ณ  วันที่ .... เดือน .......... พ.ศ. …. 

(ลงช่ือ)  .................................... 
           (..................................)   

     ตําแหน่ง  เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ ่ณ................. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส.ส. ๒/๕ (นร) 



 

 

 
 
 
 

 
คําสั่งเอกอคัรราชทูต/กงสุลใหญ่ ณ.......................... 

ที่ ..../.... 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกต้ังและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

--------------------------- 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบข้อ 45 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วย
การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2566 เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ ณ ..................................
จึงแต่งต้ังคณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกต้ังและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดังน้ี 

คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกต้ังนอกราชอาณาจักร ชุดที่ ... ประกอบด้วย 
 (๑) ประธานกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกต้ัง ได้แก่ ........................................................   
 (๒) กรรมการนับคะแนนบัตรเลือกต้ัง ได้แก่ 
  (๒.๑) ...........................................  (๒.๒) .............................................  
      (๓) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ได้แก่ ....................................................... 

ฯลฯ 

ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. .... 
 สั่ง ณ วันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. .... 

 

(ลงช่ือ) .............................................. 
          (...........................................) 

เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ ่ณ ..................................... 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกต้ังนอกราชอาณาจักร ๑ ชุด ให้ถือเกณฑ์ผู้ลงทะเบียน 500 คน เป็น
ประมาณ  

 
 
 
 
 

ส.ส. ๒/๖ (นร) 



 

 

 
 

 
ที่ .........................                                 ................................................. 

           .................................................. 
           .................................................. 

 วันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. .... 

เรื่อง  การแต่งต้ังคณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกต้ังนอกราชอาณาจักร และเจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภัย 
เรียน  ............................................ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกต้ังนอกราชอาณาจักร และเจ้าหน้าที่รักษาความ

ปลอดภัย 
ด้วยเอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ ณ ........................... พิจารณาเห็นว่าท่านมีคุณสมบัติเหมาะสม   

จึงได้มีคําสั่งแต่งต้ังให้ท่าน   
                    เป็นคณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกต้ังนอกราชอาณาจักร  
       เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําสถานที่นับคะแนนบัตรเลือกต้ังนอกราชอาณาจักร 

เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ ณ .......(ระบุสถานที่นับคะแนน)......... ในวันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. .... 
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และเพื่อให้เข้าใจบทบาทอํานาจและหน้าที่ จึงขอเชิญท่านร่วม
ประชุมรับฟังคําช้ีแจงในวันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. .... เวลา ............ นาฬิกา ณ  ........................................ 
            อน่ึง ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิก  
สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ท่านเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญานับแต่วันที่
ได้รับการแต่งต้ังจนสิ้นสุดแห่งการงานในหน้าที่ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย 

                       ขอแสดงความนับถือ 

 

                         (ลงช่ือ) ........................................... 
                       (.............................................) 

               เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ ณ ................................ 
 
 

 
 

ส.ส. ๒/๘ (นร) 



 

 

 
ประกาศ เอกอัครราชทตู/กงสุลใหญ่ ณ .................. 

เรื่อง วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธกีารออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร 
-------------------- 

  ด้วยได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมการ          
การเลือกต้ังได้กําหนดให้วันที่ .. เดือน ............... พ.ศ. .... เป็นวันเลือกต้ัง 

 อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๐  และข้อ ๑๗  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2566 จึงประกาศกําหนด วัน เวลา ที่เลือกต้ัง            
และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร ดังน้ี 
 ๑. ที่เลือกต้ัง ณ สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่    (ระบุสถานที่ลงคะแนน)   
  วันที่ .... เดือน ………. พ.ศ. …. เวลา ………. 
 ๒. ที่เลือกต้ังนอก สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ 
  ๒.๑    (ระบุสถานที่ลงคะแนน)   วันที่ .... เดือน ………. พ.ศ. …. เวลา ………. 
  ๒.๒    (ระบุสถานที่ลงคะแนน)   วันที่ .... เดือน ………. พ.ศ. …. เวลา ……… 
      ฯลฯ 
 ๓. ออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์ ให้ส่งบัตรเลือกต้ังถึง สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ 
ภายในวันที่ .... เดือน ………. พ.ศ. …. 
 ๔. ออกเสียงลงคะแนนโดยระบุหน่วยเลือกต้ังเคลื่อนที่โดยวิธีอ่ืน 
  ๔.๑    (ระบุสถานที่ลงคะแนน)   วันที่ .... เดือน ………. พ.ศ. …. เวลา ………. 
  ๔.๒    (ระบุสถานที่ลงคะแนน)   วันที่ .... เดือน ………. พ.ศ. …. เวลา ………  

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
    ประกาศ  ณ  วันที่ .... เดือน .......... พ.ศ. …. 

(ลงช่ือ)  .................................... 
           (..................................) 

     ตําแหน่ง  เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ ณ ............................. 
 
 
 

ส.ส. ๓/๑ (นร) 



 

 

  
 

ประกาศ เอกอัครราชทตู/กงสุลใหญ่ ณ .................. 
เรื่อง เปลี่ยนแปลงทีเ่ลือกตั้ง 

-------------------- 

 ตามประกาศ เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ ณ ................................ลงวันที่ ..... เดือน ...... พ.ศ. .... 
ได้กําหนดที่เลือกต้ังไว้แล้ว น้ัน 
 บัดน้ี เห็นเป็นการสมควรเปล่ียนแปลงที่เลือกต้ัง จึงอาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๗ ของระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2566 จึงประกาศ
ยกเลิกที่เลือกต้ังเดิม และกําหนดที่เลือกต้ังใหม่ ดังต่อไปน้ี 

 

ลําดับที ่ ที่เลือกต้ังเดิม ที่เลือกต้ังใหม ่
 .............................................................................. 

............................................................................... 
............................................................................ 
............................................................................. 

 ............................................................................... 
……………………………………………………………………. 

............................................................................... 
……………………………………………………………………. 

                                                                         ฯลฯ 

  ทั้งน้ี ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
   ประกาศ ณ วันที่ ... เดือน .................. พ.ศ. .... 
 

      (ลงช่ือ) ............................................ 
(.........................................) 

                                                       ตําแหน่ง  เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ ณ ............................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส.ส. ๓/๒ (นร) 



 

 

 
 
 
 
 

ประกาศเอกอคัรราชทูต/กงสุลใหญ่ ณ ................................. 
เรื่อง กําหนดสถานท่ีนับคะแนนบัตรเลือกต้ังที่ออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร 

-------------------- 
  อาศัยอํานาจตามความในข้อ 7๔ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2566 เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ ณ .........................................
จึงประกาศกําหนดสถานที่นับคะแนนบัตรเลือกต้ังที่ออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร 

โดยกําหนดสถานที่ นับคะแนนบัตรเลือก ต้ังที่ ออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร               
ณ ..............(สถานที่นับคะแนน)......................  

 ประกาศ  ณ  วันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. .... 
 
 

     (ลงช่ือ) .............................................. 
   (...........................................) 

                             เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ ณ ................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ส.ส. ๓/๔ (นร) 



 

 

 
 
 
 
 
 

ประกาศเอกอคัรราชทูต/กงสุลใหญ่ ณ ...................................... 
เรื่อง  กําหนดสถานท่ีเก็บรักษาหีบบัตรเลอืกต้ังที่ใช้บรรจุบัตรเลือกต้ังในการออกเสยีงลงคะแนน 

นอกราชอาณาจักร ก่อนนําไปนับคะแนน  
-------------------- 

 อาศัยอํานาจตามความในข้อ 7๒ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2566 เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ ณ ..........................................
จึงประกาศกําหนดสถานที่เก็บรักษาหีบบัตรเลือกตั้งที่ใช้บรรจุซองใส่บัตรเลือกตั้งในการออกเสียงลงคะแนน
นอกราชอาณาจักร ก่อนนําไปนับคะแนน 
   โดยสถานที ่ เก็บรักษาหีบบัตร เลือก ตั้งที ่ ใช้บรรจุซองใส่บัตร เลือก ตั้ง ในการออกเสียง
ลงคะแนนนอกราชอาณาจักร ก่อนนําไปนับคะแนน ณ ..................(ระบุสถานที่เก็บรักษาหีบฯ)...............  

ฯลฯ 
  
 ประกาศ ณ วันที่ .. เดือน ...................... พ.ศ. .... 
 
 

      (ลงช่ือ) ................................................... 
      (...............................................) 

           เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ ณ ..................................... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส.ส. 3/๕ (นร) 



 

 

 
ประกาศ เอกอัครราชทตู/กงสุลใหญ่ ณ ................... 

เรื่อง รายชื่อผูส้มัครรบัเลือกตั้งสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรแบบแบง่เขตเลือกตั้ง 
เขตเลือกตั้งที่ ............ จังหวัด ...........................  

-------------------- 
  ด้วย เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่  ณ  .................................. ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการ          
การเลือกต้ังเกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกต้ัง ดังน้ี 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

หมายเลข : หมายเลข : หมายเลข : 
ชื่อ : ชื่อ : ชื่อ : 
พรรค : พรรค : พรรค : 

  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

หมายเลข : หมายเลข : หมายเลข : 
ชื่อ : ชื่อ : ชื่อ : 
พรรค : พรรค : พรรค : 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

หมายเลข : หมายเลข : หมายเลข : 
ชื่อ : ชื่อ : ชื่อ : 
พรรค : พรรค : พรรค : 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  
    ประกาศ  ณ  วันที่ …. เดือน ………........... พ.ศ. …. 

(ลงช่ือ)  .................................... 
           (..................................) 

      ตําแหน่ง  เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ ณ ..................................... 
 

ส.ส. ๔/๑ (นร) 



 

 

 
 
 
 
 

ประกาศผู้อํานวยการการเลอืกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่ ...... จังหวัด .................... 
เรื่อง การรบัสมัครรบัเลือกตัง้สมาชกิสภาผู้แทนราษฎรแบบแบง่เขตเลือกตั้ง 

(เพิ่มเติม) 
-------------------------------------- 

  ด้วย ........................................... อายุ ........ ปี อยู่บ้านเลขที่ ................ตรอก/ซอย ...................... 
ถนน ................... หมู่ที่ ..... ตําบล/เทศบาล .................... อําเภอ .................จังหวัด ................................ ผู้สมัคร
รับเลือกต้ังของพรรค ............................. ได้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกต้ังที่ ....... 
จังหวัด ................................ 
  บัดน้ี ศาลฎีกาได้มีคําสั่งคดีหมายเลขดําที่......./.......... คดีหมายเลขแดงที่ ......../..........วันที่ .... 
เดือน .................. พ.ศ. ..... แจ้งผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังให้รับสมัคร............................................. 
เป็นผู้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกต้ังที่................... จังหวัด .................... 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ       
ว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ 96 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 จึงประกาศรายช่ือผู้สมัครรับเลือกต้ัง พรรคการเมืองที่สังกัด 
และหมายเลขประจําตัวผู้สมัครที่จะใช้ในการออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

 
              

                                                                                  ช่ือ) ...........................................… 
                                                                         สังกัดพรรค ..................................... 

                                                                               หมายเลขประจําตัวผู้สมัคร 
                                                                          ..................(หมายเลขอารบิค)................ 

 
 

 
 
 

                             ประกาศ ณ วันที่ ..... เดือน ................. พ.ศ. ..... 
                                                                                  (ลงช่ือ) ......................................... 
                                                    (........................................) 

                                                                              ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังที่ .. 
                                             จังหวัด............................... 

 
 
                                               

 

ส.ส. ๔/๑๕

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปถ่ายหรือภาพถ่าย 
ขนาด ๘.๕ x ๑๓.๕ ซ.ม. โดยประมาณ 

ภาพเครื่องหมาย
ของพรรค
การเมือง



 

 

 
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

เรื่อง รายชื่อพรรคการเมืองที่ย่ืนบญัชีรายชื่อสมัครรบัเลอืกตั้ง 
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบญัชรีายชือ่ 

-------------------------------------- 
 
 ตามที่คณะกรรมการการเลือกต้ัง ได้กําหนดให้หัวหน้าพรรคการเมืองย่ืนบัญชีรายช่ือผู้สมัคร           
รับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือต่อคณะกรรมการการเลือกต้ัง ต้ังแต่วันที่ .... เดือน ................. 
พ.ศ. ......... ถึงวันที่ ....... เดือน ..................... พ.ศ. ..... น้ัน 
 บัดน้ี คณะกรรมการการเลือกต้ังได้ตรวจสอบหลักฐานการสมัคร คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม               
ของผู้สมัครรับเลือกต้ังดังกล่าวแล้ว 
 ดังน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๑06 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วย
การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 จึงประกาศรายช่ือพรรคการเมืองที่ย่ืนบัญชีรายช่ือผู้สมัครรับ
เลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือ จํานวน ................... พรรค (เรียงตามลําดับตัวอักษร) ดังน้ี 
 

ชื่อพรรคการเมือง ภาพเคร่ืองหมาย 
พรรคการเมือง 

  
  
  

ฯลฯ ฯลฯ 
 

  ประกาศ ณ วันที่ ....... เดือน ............................ พ.ศ. ..... 
 
 
 

   (ลงช่ือ) ................................................ 
                   (................................................) 
                                                       ประธานกรรมการการเลือกต้ัง 
 
 
 
 
 
 

ส.ส. ๔/๒๓



 

 

 
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

เรื่อง รายชื่อผูส้มัครรบัเลือกตั้งสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบญัชรีายชื่อ 
-------------------------------------- 

 
 ตามที่พรรค .......................................... ได้ย่ืนบัญชีรายช่ือผู้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายช่ือต่อคณะกรรมการการเลือกต้ัง เมื่อวันที่  .........เดือน ........................... พ.ศ. ......... น้ัน 
 บัดน้ี คณะกรรมการการเลือกต้ังได้ตรวจสอบหลักฐานการสมัคร คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ
ผู้สมัครรับเลือกต้ังดังกล่าวแล้ว 
 ดังน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๑06 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วย
การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 จึงประกาศรายช่ือผู้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายช่ือ ตามลําดับที่ ดังน้ี 
 
ลําดบั
ที ่

ชื่อตัว – ชื่อสกุล ที่อยู่ตามทะเบยีนบ้าน หมายเหต ุ

๑    
๒    
๓    
๔    
๕    
๖    
๗    
๘    
๙    
๑๐    

ฯลฯ 
 

  ประกาศ ณ วันที่ ....... เดือน ............................ พ.ศ. ..... 
 
 

   (ลงช่ือ) ................................................ 
                   (................................................) 
                                                        ประธานกรรมการการเลือกต้ัง 

 

ส.ส. ๔/๒๔ 



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เรื่อง รายชื่อผูส้มัครรบัเลือกตั้งสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบญัชรีายชื่อ 

 (เพิ่มเติม)  
-------------------- 

  ตามท่ีพรรค............................... ได้ย่ืนบัญชีรายช่ือผู้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายช่ือต่อคณะกรรมการการเลือกต้ัง และคณะกรรมการการเลือกต้ังได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือของพรรค ...................... แล้ว น้ัน 
  คณะกรรมการการเลือกต้ังได้ตรวจสอบแล้วพบว่า ......................................... เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะต้องห้ามและบัดน้ี ศาลฎีกาได้มีคําสั่งในคดีหมายเลขดําที่......./......... คดีหมายเลขแดงที่ ......../..........        
วันที่  .... เดือน  .................. พ .ศ . ..... ให้  .............................................. เป็นผู้มีสิท ธิสมัครรับเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
  ดังน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๑05 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 จึงประกาศให้ .................................................................................. 
เป็นผู้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือเพ่ิมเติม 
 
   ประกาศ ณ วันที่ ........... เดือน .............................. พ.ศ. ............ 
 

        (ลงช่ือ) ............................................ 
                (...........................................) 
                ประธานกรรมการการเลือกต้ัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส.ส. ๔/๒๕ 



 

 

 
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

เรื่อง การแจ้งรายชื่อบคุคลทีพ่รรคการเมืองจะเสนอใหส้ภาผูแ้ทนราษฎรพิจารณาแต่งตั้งใหเ้ปน็นายกรัฐมนตร ี
 

-------------------------------------- 
 ตามที่คณะกรรมการการเลือกต้ัง ได้กําหนดให้หัวหน้าพรรคการเมืองแจ้งรายช่ือบุคคลท่ีจะเสนอให้
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแต่งต้ังเป็นนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันที่ .... เดือน ................. พ.ศ. ......... ถึงวันที่ ....... 
เดือน ..................... พ.ศ. ..... น้ัน 
 ดังน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๑0๙ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ .ศ . 2566 จึงประกาศรายช่ือบุคคลที่พรรคการเมืองจะเสนอให้               
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแต่งต้ังให้เป็นนายกรัฐมนตรี จํานวน ................... พรรค (เรียงตามลําดับตัวอักษร) ดังน้ี 
 ๑. พรรค .................................................................. 
  (๑) ……………………………………………………………. 
  (๒) ……………………………………………………………. 
  (๓) ……………………………………………………………. 
 ๒. พรรค .................................................................. 
  (๑) ……………………………………………………………. 
  (๒) ……………………………………………………………. 
  (๓) ……………………………………………………………. 

ฯลฯ 
 

  ประกาศ ณ วันที่ ....... เดือน ............................ พ.ศ. ..... 
 
 
 

         (ลงช่ือ) ................................................ 
                        (................................................) 
                                                              ประธานกรรมการการเลือกต้ัง 

 
 

 
 
 
 

ส.ส. ๔/๓๑



 

 

 
ป้ายสาํหรบัปดิช่องใสบ่ัตรเลือกต้ัง 

 
ที่เลือกต้ัง....................(ระบุสถานที่ลงคะแนน)................................. ประเทศ .................................... 
ลงคะแนนเลือกต้ัง ณ วันที่ ...........เดือน................................. พ.ศ. ....... 
 
  
(ลงช่ือ) ................................................... ประธานกรรมการประจําที่เลือกต้ัง 

(ลงช่ือ) ................................................... กรรมการประจําที่เลือกต้ัง 

(ลงช่ือ) ................................................... กรรมการประจําที่เลือกต้ัง 

(ลงช่ือ) ................................................... กรรมการประจําที่เลือกต้ัง 

(ลงช่ือ) ................................................... กรรมการประจําที่เลือกต้ัง 

 
 
 

 
 

   
  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส.ส. ๕/๑ (นร) 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

                       เรียน  ประธานกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ัง 
จังหวัด ..................................... 
เขตเลือกต้ังที่ ............. 

 

ส.ส. ๕/๒ 

 
 
 
 
 

ช่องลงลายมือชื่อของกรรมการประจําที่เลือกตั้ง

พ้ืนที่สําหรับการพิมพ์  Barcode 

ด้านหน้า 

ด้านหลัง 

แถบพลาสติกใส 



 

 

 
บญัชีจํานวนซองใสบ่ตัรเลือกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรนอกราชอาณาจักร  

วันที่ ...... เดือน ...................... พ.ศ. ............... 

 คณะกรรมการประจําที่เลือกต้ังนอกราชอาณาจักร ณ สถานที่ลงคะแนน ...............................................
มีผู้มีสทิธิเลือกต้ังนอกราชอาณาจักรมาแสดงตนขอรับบัตรลงคะแนน ณ ที่เลือกต้ัง  จํานวน ......................... คน 
รวมซองใส่บัตรเลือกต้ัง (ส.ส. 5/2) จํานวน .................... ซอง  

 คณะกรรมการดําเนินการออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์ ได้รับซองใส่บัตรเลือกต้ัง (ส.ส. 5/2)       
จากผู้มีสิทธิเลือกต้ังนอกราชอาณาจักร จํานวน.....................ซอง 

 คณะกรรมการดําเนินการออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีอ่ืน ได้รับซองใส่บัตรเลือกต้ัง (ส .ส. 5/2)          
จากผู้มีสิทธิเลือกต้ังนอกราชอาณาจักร จํานวน.....................ซอง 

 (ลงชื่อ)  .................................... 
           (..................................) 

     ตําแหน่ง  ......................... หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 

                        (ลงชื่อ).................................... ประธานกรรมการ..................................... 
     (...................................)  

(ลงชื่อ).................................... กรรมการ......................  (ลงชื่อ).................................... กรรมการ......................  
         (...................................)          (...................................) 

(ลงชื่อ).................................... กรรมการ......................  (ลงชื่อ).................................... กรรมการ......................  
         (...................................)          (...................................) 

 
 
คณะกรรมการประจําที่เลือกต้ังได้ส่งมอบซองใส่บัตรเลือกต้ัง (ส.ส. ๕/๒) จํานวน ........... ซอง ดังกล่าวข้างต้นให้
เอกอัครราชทูตหรือผู้ที่เอกอัครราชทูตมอบหมาย ลงช่ือรับไว้เป็นหลักฐาน ครบถ้วนถูกต้องแล้ว 

                   (ลงชื่อ) ......................................  ผู้รับมอบ                                                     
          (...................................)   

                   (ลงชื่อ) ......................................  ผู้รับมอบ                                                     
          (...................................)   

หมายเหตุ  แบบฟอร์มนี้ใช้เป็นหลักฐานประกอบการส่งมอบซอง ส.ส. ๕/๒ ให้เอกอัครราชทูตหรือผู้ท่ีเอกอัครราชทูตมอบหมาย  
ให้จัดทําภายหลังการเปิดหีบบัตรเพื่อนับจํานวนซองใส่บัตรเลือกต้ัง ของทุกวันลงคะแนนเลือกต้ังนอกราชอาณาจักร วันละ ๓ ฉบบั เพ่ือ 
                ๑. กํากับถุงวัสดุใสท่ีใช้บรรจุซองใส่บัตรเลือกต้ัง  
หมายเหตุ    ๒. ส่งมอบให้เอกอัครราชทูตหรือผู้ท่ีเอกอัครราชทูตมอบหมายเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐาน 
                ๓. คณะกรรมการประจําท่ีเลือกต้ังเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

ส.ส. ๕/๓ (นร) 



 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการประจําที่เลือกตัง้ที ่..................... 
สถานทีล่งคะแนน คือ ..................... 

เรื่อง จํานวนบตัรเลือกตัง้ 
-------------------- 

 ตามที่ เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่  ณ  ..................... ได้ กําหนดให้  (ระบุสถานที่ ).....................             
เป็นสถานที่ลงคะแนน น้ัน 
 คณะกรรมการประจําที่เลือกต้ัง ได้รับบัตรเลือกต้ัง ดังน้ี 
             1. บัตรเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกต้ัง จํานวน .......... บัตร 
 2. บัตรเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายช่ือ จํานวน .......... บัตร 
     (  )  ได้ตรวจสอบนับบัตรเลือกต้ังดังกล่าวแล้วพบว่าบัตรเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร                        
จํานวนถกูต้องครบถ้วน 
   (  )  จํานวนไม่ถูกต้อง คือ 
      (  )  บัตรเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกต้ังขาดไป 
         จํานวน .......... บัตร 
      (  )  บัตรเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายช่ือขาดไป 
         จํานวน .......... บัตร 
      (  )  บัตรเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกต้ังเกินมา 
         จํานวน .......... บัตร 
      (  )  บัตรเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายช่ือเกินมา 
         จํานวน .......... บัตร 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
   ประกาศ  ณ  วันที่ ........ เดือน ........................ พ.ศ. ........... 

        (ลงช่ือ)  ................................... 
                                                              (......................................) 
         ประธานกรรมการประจําที่เลือกต้ัง 

 
 
 
 
 

 
 
 

ส.ส. ๕/๔ (นร) 



 

 

 
 
 
 
 

รายงานเหตกุารณป์ระจําทีเ่ลือกตั้ง/ทีน่บัคะแนนบตัรเลอืกตั้ง 
-------------------------- 

เขียนที่ .................................... 
................................................ 

วันที่ ..................................................................... 
ที่เลือกต้ัง/ที่นับคะแนนบัตรเลือกต้ัง ณ .............(ระบุสถานที่)................. ประเทศ....................... 

ได้เปิดการออกเสียงลงคะแนน/นับคะแนนบัตรเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร ต้ังแต่            
เวลา................ น. ถึงเวลา............... น. ของวันที่ ............. เดือน ...................... พ.ศ. .... 

๑. บันทึกการแสดงหีบบัตรเลือกตั้งก่อนการออกเสียงลงคะแนน 
วันน้ีเวลา.........................น. คณะกรรมการประจําที่ เลือกต้ังได้ทําการเปิดหีบบัตรเลือกต้ัง        

เพ่ือแสดงให้เห็นว่าเป็นหีบบัตรเลอืกต้ังเปลา่และได้ปิดหีบบัตรเลอืกต้ัง ใส่กุญแจหรืออุปกรณ์อ่ืนทีใ่ช้แทนกุญแจต่อหน้า  
ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง จํานวน สองคน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
          

 
 

 
 
 

(ลงชื่อ) ......................................... ประธานกรรมการ.................................... 
         (.........................................)

(ลงชื่อ) ...................................... กรรมการ.........................  (ลงช่ือ) ..................................... กรรมการ............................ 
          (.........................................)                   (.........................................)  
(ลงชื่อ) ...................................... กรรมการ.........................         (ลงช่ือ) ..................................... กรรมการ............................. 
          (........................................)                   (.........................................)  
 
 
 

(ลงชื่อ) .............................................................. ผู้มีสิทธิเลือกตัง้   (ลงช่ือ) ............................................................ ผู้มีสิทธเิลือกตั้ง 
               (..........................................)               (............................................) 

 

ส.ส. ๕/๖ (นร)  



 

 

- ๒ - 
๒. บันทึกเหตุการณ์ 

 ๒.๑ ก่อนการออกเสียงลงคะแนน ......................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................... 
 ๒.๒ ระหว่างการออกเสียงลงคะแนน .................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................... 
 

 
 
 
 
 

ส.ส. ๕/๖ (นร) 



 

 

 
- ๓ - 

 
 ๒.๓ ภายหลังการออกเสียงลงคะแนน .................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................... 

๓. บนัทกึคาํวินิจฉัยกรณีมีการทกัท้วงการแสดงตนใชส้ทิธิเลือกตั้ง 
ผู้แสดงตนใช้สทิธิเลือกต้ังไม่ใช่เป็นผู้มีสิทธิเลือกต้ังในบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 

ส.ส. ๕/๖ (นร) 



 

 

 
- ๔ - 

 
 ๔. บนัทกึเหตกุารณร์ะหว่างการนบัคะแนน
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................... 

จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญ 

 
             
             
             
             

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(ลงชื่อ) ................................... ประธานกรรมการ................................................. 
         (.....................................)

(ลงชื่อ) ..................................... กรรมการ.........................  (ลงช่ือ) ..................................... กรรมการ............................... 
          (......................................)                    (......................................) 

(ลงชื่อ) ..................................... กรรมการ.........................         (ลงช่ือ) ....................................... กรรมการ............................... 
          (......................................)                                        (......................................) 

ส.ส. ๕/๖ (นร) 



 

 

 

ประกาศคณะกรรมการประจําที่เลือกตัง้ 
เรื่อง รายการเกี่ยวกบัจํานวนบตัรเลือกตั้งเม่ือเสร็จสิน้การออกเสยีงลงคะแนน 

-------------------- 
 ตามท่ีเอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ ณ....................................... ซึ่งกําหนดให้ .........(ระบุสถานที่)............. 
เป็นสถานที ่ออกเสียงลงคะแนน  โดยคณะกรรมการประจําที ่เล ือกตั ้งได้ประกาศจํานวนบัตรเลือกตั ้ง        
และได้เปิดการออกเสียงลงคะแนน ต้ังแต่เวลา .......... น. ของวันน้ี เป็นต้นมาแล้ว น้ัน 
 บัดน้ี การออกเสียงลงคะแนนได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ดังน้ี 
 ๑.  ที่เลือกต้ังแห่งน้ีได้รับบัตรเลือกต้ัง 
  1.1 บัตรเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกต้ัง  จํานวน ............ บัตร 
  1.2 บัตรเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายช่ือ  จํานวน ............ บัตร  
 2. มีผู้มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกต้ัง จํานวน ............ คน 
 3. มีบัตรเลือกต้ังที่เหลือ 
    3.1 บัตรเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกต้ัง  จํานวน ............ บัตร 
    3.2 บัตรเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายช่ือ  จํานวน ............ บัตร 
  
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
   ประกาศ  ณ  วันที่ ...... เดือน ........................ พ.ศ. ....... 

        (ลงช่ือ)  ................................... 
                                                                 (...................................) 
           ประธานกรรมการประจําที่เลือกต้ัง 
 
 
 

ส.ส. ๕/๗ (นร) 



 

 

 
 

 

ประกาศเอกอัครราชทตู/กงสุลใหญ ่ณ............................... 
เรื่อง  งดการออกเสียงลงคะแนน 

---------------------------- 

ตามท่ีได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มกีารเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และเอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ 
ณ ........................................ได้กําหนดให้วันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. .... เป็นวันออกเสียงลงคะแนน น้ัน 

เน่ืองจากได้เกิด ................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................               
(ระบุ เช่น จลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจําเป็นอย่างอ่ืน) อันเป็นเหตุให้การออกเสียงลงคะแนน        
ในที่เลือกต้ังน้ีไม่สามารถกระทําได้ 

อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา ๑๐๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ ณ ..................................... 
จึงประกาศให้งดการออกเสียงลงคะแนน 
 ประกาศ  ณ  วันที่ ..... เดือน ............................ พ.ศ. .... 

   
 

 ลงช่ือ............................................... 
   (................................................) 

    ตําแหน่ง เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ ณ .......................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

ส.ส. ๕/๙ (นร) 



 

 

         
 

แบบทักท้วงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจําที่เลือกต้ัง หรอืคณะกรรมการนบัคะแนนบัตรเลือกต้ัง 
 

วันท่ี .. เดือน .............. พ.ศ. .... เวลา ...................... นาฬิกา 
 

 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ........................................................................................... ท่ีอยู่ปัจจุบันในต่างประเทศ 
อยู่บ้านเลขท่ี.................................ถนน ............................. เมือง ............................................มลรัฐ/จังหวัด..............................
ประเทศ.......................................... รหัสไปรษณีย์........................................................E-mail………………………………………..………
โทรศัพท์ ............................................ ขอทักท้วงการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการประจําท่ีเลือกต้ัง /คณะกรรมการนับคะแนน
บัตรเลือกต้ัง ดังนี้  
 ๑. ทักท้วงการปฏิบัติหน้าท่ีในการ       ออกเสียงลงคะแนน       นับคะแนนบัตรเลือกต้ัง  
     สถานท่ี ณ ..................... (ท่ีเลือกต้ัง/ท่ีนับคะแนน) .................................................................................................
ในการเลือกต้ัง/นับคะแนนบัตรเลือกต้ัง เม่ือวันท่ี .. เดือน .............. พ.ศ. .... ดังนี้ 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
 ๒. เม่ือทักท้วงแล้ว ผู้ถูกทักท้วงได้ดําเนนิการ (ให้ทําเคร่ืองหมาย / ใน     ) 
 แก้ไขตามที่ทักท้วง 
 ไม่ทําตามแก้ไข 
 บันทึกเหตุการณ์ในสมุดรายงานเหตุการณ์ด้วยแล้ว 
 ไม่ได้บันทึกเหตุการณ์ในสมุดรายงานเหตุการณ์ฯ 
 อ่ืนๆ 
   ๓. ขณะท่ีทักท้วงมีพยานท่ีเห็นเหตุการณ์ ได้แก่ 
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................   

 จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 

   (ลงชื่อ)............................................................  ผู้ทักท้วง 
           (...........................................................) 
   (ลงชื่อ)............................................................  ผู้รับคําทักท้วง 
           (...........................................................) 
  วันท่ี .. เดือน .............. พ.ศ. .... เวลา ............................... นาฬิกา 
 
 
 
 
หมายเหตุ ๑. ให้จัดทําสําเนาคู่ฉบับไว้ด้วย 
 ๒. ฉบับจริงให้ผู้รับคําทักท้วงเก็บไว้ 
 ๓. ฉบับสําเนาให้ผู้ทักท้วงเก็บไว้ 

 
 
 

 

ส.ส. ๕/๑๐ (นร) 



 

 

 
 

แบบขีดคะแนน 
 ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร แบบแบง่เขตเลือกต้ัง 

สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ ณ .......................  เขตเลือกต้ังที่ .. จังหวัด ......................... 
จํานวนซองที่ได้รบั.............ซอง  จํานวนบตัรที่ได้รบั...............บตัร 

หมายเลข
ประจําตัว
ผู้สมัคร 

ช่องขีดคะแนน คะแนน
รวม 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

            

            

            

            

            

            

            

คะแนนรวม  =  บัตรท่ีลงคะแนนให้ผู้สมัคร (บัตรดี)  
บัตรเสีย            

บัตรไม่เลือก
ผู้สมัครผู้ใด 

           

รวมจํานวนบัตร  =  บัตรท่ีลงคะแนนให้ผู้สมัคร (บัตรดี)   บัตรเสีย  บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด  

 
 

  

 

  

  

         ขอรับรองว่ารายการข้างต้นถูกต้องครบถ้วน 

 (ลงชื่อ)....................................   
                (...................................)  
 ตําแหน่ง เอกอัครราชทตู/กงสุลใหญ่ ณ................................... 

ส.ส. ๕/๑๑ (นร) 

(ลงช่ือ) ...................................... ประธานกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตัง้ 
         (....................................) 

                       (ลงช่ือ) ..................................... กรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง        (ลงช่ือ) ..................................... กรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตัง้   
                              (.....................................)                                                          (.....................................)   
  

หมายเหตุ แบบขีดคะแนนสามารถกําหนดขนาดและจํานวนได้ตามความเหมาะสม 



 

 

 
แบบขีดคะแนน 

 ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร แบบบญัชีรายชื่อ 
สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ ณ .......................   

จํานวนซองที่ได้รบั.............ซอง จากจํานวนเขต.................เขต จํานวนบตัรที่ได้รบั...............บตัร 

หมายเลขของ
บัญชีรายชื่อของ
พรรคการเมือง 

ชื่อพรรค
การเมือง 

ช่องขีดคะแนน คะแนน
รวม 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

             

             

             

             

             

             

             

คะแนนรวม  =  บัตรท่ีลงคะแนนให้บัญชีรายช่ือของพรรคการเมือง (บัตรดี)  
 บัตรเสีย            
 บัตรไม่เลือกบัญชี

รายช่ือของพรรค
การเมืองใด 

           

รวมจํานวนบัตร  =  บัตรท่ีลงคะแนนให้บัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง (บัตรดี)   บัตรเสีย  บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด  

 
 

  

 

  

         ขอรับรองว่ารายการข้างต้นถูกต้องครบถ้วน 

 (ลงชื่อ)....................................   
                (...................................)  

 ตําแหน่ง เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ ณ................................... 

ส.ส. ๕/๑๑ (บช)(นร) 

หมายเหตุ แบบขีดคะแนนสามารถกําหนดขนาดและจํานวนได้ตามความเหมาะสม 

(ลงช่ือ) ...................................... ประธานกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตัง้ 
         (....................................) 

                       (ลงช่ือ) ..................................... กรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง        (ลงช่ือ) ..................................... กรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตัง้   
                              (.....................................)                                                          (.....................................)   



 

 

 
 

บันทึกข้อมูลจํานวนบัตรเลือกต้ังนอกราชอาณาจักรแบบแบ่งเขตเลือกต้ัง 
สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ ณ ..................................   

เขตเลือกต้ังที่ .. จังหวัด .............................. 

 
        ที่.......(ระบุช่ือสถานที่นับคะแนน)....... 

                   วันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. .... 

จํานวนบัตรเลือกต้ังที่บรรจุอยู่ในถุงวัสดุใส (ช้ันนอก) มีดังน้ี 

๑. บัตรเลือกต้ังที่นับเป็นคะแนน (บัตรดี)     จํานวน ................ บัตร (.........................................) 
๒. บัตรเสีย                                        จํานวน ................ บัตร (.........................................) 
๓. บัตรเลือกต้ังที่ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด          จํานวน ................ บัตร (.........................................) 
๔. แบบขีดคะแนนในการเลอืกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกต้ัง (ส.ส. ๕/๑๑ (นร)) 
๕. รายงานผลการนับคะแนนบัตรเลือกต้ังนอกราชอาณาจักรแบบแบ่งเขตเลือกต้ัง (ส.ส. ๕/๑๗ (นร)) 

 
             
    (ลงช่ือ) .................................................... ประธานกรรมการนับคะแนนฯ 

         (....................................................) 
(ลงช่ือ) .................................................... กรรมการนับคะแนนฯ 
         (....................................................) 
(ลงช่ือ) .................................................... กรรมการนับคะแนนฯ 
         (....................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส.ส. ๕/๑๒ (นร) 



 

 

 
 

 
บันทึกข้อมูลจํานวนบัตรเลือกต้ังนอกราชอาณาจักรแบบบัญชีรายชื่อ 
สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ ณ ..................................   

                ที่.......(ระบุช่ือสถานที่นับคะแนน)......... 
                วันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. .... 

จํานวนบัตรเลือกต้ังที่บรรจุอยู่ในถุงวัสดุใส (ช้ันนอก) มีดังน้ี 

๑. บัตรเลือกต้ังที่นับเป็นคะแนน (บัตรดี)                       จํานวน .............. บัตร (...........................) 
๒. บัตรเสีย                                                          จํานวน .............. บัตร (...........................) 
๓. บัตรเลือกต้ังที่ไม่เลือกบัญชีรายช่ือของพรรคการเมืองใด  จํานวน ............. บัตร (............................) 
๔. แบบขีดคะแนนในการเลอืกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือ (ส.ส. ๕/๑๑ (บช)(นร)) 
๕. รายงานผลการนับคะแนนบัตรเลือกต้ังนอกราชอาณาจักรแบบบัญชีรายช่ือ (ส.ส. ๕/๑๗ (บช)(นร)) 

 
             
    (ลงช่ือ) .................................................... ประธานกรรมการนับคะแนนฯ 

         (....................................................) 
(ลงช่ือ) .................................................... กรรมการนับคะแนนฯ 
         (....................................................) 
(ลงช่ือ) .................................................... กรรมการนับคะแนนฯ 
         (....................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส.ส. ๕/๑๒ (บช) (นร) 



 

 

 
 

บัญชีรบัมอบซองใส่บัตรเลอืกต้ังที่ออกเสยีงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร  

  วันที่ .. เดือน ................   พ.ศ. .... คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกต้ังนอกราชอาณาจักร      
ณ .....(สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่).... ได้รับมอบบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร
จากเอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ ณ ..........................หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย มีรายละเอียดปรากฏตามตาราง   
ท้ายน้ี 

ลําดบัที ่ จังหวัด   เขตเลือกตั้งที ่ จํานวนซองใสบ่ตัรเลือกตัง้  
(ส.ส. 5/2) 

๑   ........................ซอง 
๒   ........................ซอง 
3   ........................ซอง 
4   ........................ซอง 
..   ........................ซอง 

รวม  ........................ซอง 

(ลงช่ือ).................................... ประธานกรรมการนับคะแนนฯ 
        (...................................) ผู้รับมอบ 
(ลงช่ือ).................................... กรรมการนับคะแนนฯ 
        (...................................) ผู้รับมอบ 
(ลงช่ือ).................................... กรรมการนับคะแนนฯ 
        (...................................) ผู้รับมอบ 

 (ลงช่ือ).................................... เอกอัครราชทูตหรือผู้ที่ได้รบัมอบหมาย     ผูม้อบ 
        (...................................)  

 (ลงช่ือ)....................................  เอกอัครราชทูตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย    ผู้มอบ          
        (...................................)  

 
 
 
 
 
 
 

ส.ส. ๕/๑๔ (นร) 



 

 

 
 

 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกต้ังนอกราชอาณาจักร 
ณ .........(สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสลุใหญ่)........  

เรื่อง  จํานวนบัตรเลือกต้ังทีไ่ด้ออกเสียงลงคะแนนและคัดแยกแล้ว 
เขตเลือกต้ังที่ .. จังหวัด ............................. 

  วันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. .... คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกต้ังนอกราชอาณาจักร       
ณ ....(ระบุชื่อสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่).... ได้รับมอบซองใส่บัตรเลือกต้ังที่ออกเสียงลงคะแนน
นอกราชอาณาจักร (ส.ส . 5/2) ของเขตเลือกต้ังที่.. จังหวัด.................. จํานวน.....ซอง และได้ทําการ
เปิดซองใส่บัตรเลือกต้ังนอกราชอาณาจักร (ส.ส. 5/2) ได้จํานวนบัตรเลือกต้ังแยกตามประเภท ดังน้ี  

 

 

 

 
 ประกาศ  ณ  วันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. .... 

      
         (ลงชื่อ) .......................................... ประธานกรรมการนบัคะแนนบัตรเลือกตัง้ 
                  (...........................................) 

(ลงชื่อ) .................................. กรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตัง้ 
         (.......................................) 

(ลงช่ือ) .................................. กรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตัง้
         (.....................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับที ่ ประเภทบัตร   จํานวนบัตรเลอืกต้ัง 

1 แบบแบ่งเขตเลือกต้ัง ........................บัตร 

2 แบบบัญชีรายช่ือ ........................บัตร 

ส.ส. ๕/๑๕ (นร) 



 

 

 
 

 
 
 
 
 

รายงานผลการนับคะแนนบตัรเลือกต้ังนอกราชอาณาจักรแบบแบ่งเขตเลือกต้ัง 
ณ สถานที่นบัคะแนน ....(.....ชื่อสถานท่ี.....).. เขตเลือกต้ังที่ .. จังหวัด .................... 

-------------------- 
คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกต้ังนอกราชอาณาจักร เขตเลือกต้ังที่ .. จังหวัด .......................... 

ได้รับซองใส่บัตรเลือกต้ังจากเอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ ณ ........................................ จํานวน ........... ซอง และได้
ตรวจนับจํานวนบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในซองใส่บัตรเลือกตั้งแล้ว มีจํานวน ...... บัตร จึงได้
ดําเนินการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรแบบแบ่งเขตเลือกต้ังเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอรายงานผล  
การนับคะแนน ดังน้ี 

๑. ได้รับบัตรเลือกต้ังแบบแบ่งเขตเลือกต้ัง ทั้งหมด................บัตร 
๒. คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกต้ังนอกราชอาณาจักร ได้ดําเนินการนับบัตรเลือกต้ัง      

ตาม ข้อ ๑ ปรากฏผล ดังน้ี 
 ๒.๑ บัตรดี                        ............. บัตร (.....................................) 
 ๒.๒ บัตรเสีย                     ............. บัตร (......................................) 
 ๒.๓ บัตรที่ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด ............. บัตร (......................................) 
๓. จํานวนบัตรดี ตามข้อ ๒.๑ แยกเป็นคะแนนของผู้สมัครตามลําดับหมายเลขประจําตัวผู้สมัคร 
 

หมายเลขประจําตัว
ผู้สมัคร 

ชื่อตัว – ชื่อสกุล 
ผู้สมัครรับเลือกต้ัง 

สังกัด 
พรรคการเมือง 

ได้คะแนน 
(ให้กรอกท้ังตัวเลขและตัวอักษร) 

   ............ (...........................................) 
   ............ (..........................................) 
   ............ (..........................................) 

รวมคะแนนท้ังสิ้น ............ (..........................................) 
 

 
  (ลงช่ือ) ........................................ ประธานกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกต้ัง   
          (.........................................) 

 (ลงช่ือ) .......................... กรรมการนับคะแนนบัตรเลือกต้ัง   
 (............................) 

(ลงช่ือ) .......................... กรรมการนับคะแนนบัตรเลอืกต้ัง     
 (.............................) 

  
 
     หมายเหตุ   

 
 
 

ส.ส. ๕/๑๗ (นร) จัดทําจํานวน ๓ ชุด 
     ๑. ปิดหน้าสถานท่ีนับคะแนน ๑ ชุด 
     ๒. ใส่ถุงวัสดุใสซ่ึงบรรจุบัตรเลือกต้ังท่ีนับเป็นคะแนนแล้ว ๑ ชุด 
     ๓. ส่งเอกอัครราชทูตหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย ๑ ชุด 
 

ส.ส. ๕/๑๗ (นร) 



 

 

 
 

 
 
 
 

รายงานผลการนับคะแนนบตัรเลือกต้ังนอกราชอาณาจักรแบบบัญชรีายชื่อ 
ณ สถานที่นบัคะแนน ............(.....ชื่อสถานที่.....)......  

-------------------- 
คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ได้รับซองใส่บัตรเลือกต้ังจาก

เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ ณ ........................................ จํานวน ........... ซอง และได้ตรวจนับจํานวนบัตร
เลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อในซองใส่บัตรเลือกตั้งแล้ว มีจํานวน .......... บัตร จึงได้ดําเนินการนับคะแนนบัตร
เลือกต้ังนอกราชอาณาจักรแบบบัญชีรายช่ือเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอรายงานผลการนับคะแนน ดังน้ี 

๑. ได้รับบัตรเลือกต้ังแบบบัญชีรายช่ือ ทั้งหมด................บัตร 
๒. คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกต้ังนอกราชอาณาจักร ได้ดําเนินการนับบัตรเลือกต้ังตามข้อ 

๑ ปรากฏผล ดังน้ี 
 ๒.๑ บัตรดี                        ............. บัตร (.....................................) 
 ๒.๒ บัตรเสีย                     ............. บัตร (......................................) 
 ๒.๓ บัตรที่ไม่เลือกบัญชีรายช่ือของพรรคการเมืองใด ............. บัตร (......................................) 
๓. จํานวนบัตรดี ตามข้อ ๒.๑ แยกเป็นคะแนนของพรรคการเมืองตามลําดับหมายเลขของบัญชี

รายช่ือของพรรคการเมือง 
 

หมายเลขของบัญชีรายชื่อของพรรค
การเมือง ชื่อพรรคการเมือง ได้คะแนน 

(ให้กรอกทัง้ตัวเลขและตัวอักษร) 
  ............ (...........................................) 
  ............ (..........................................) 
  ............ (..........................................) 

รวมคะแนนท้ังสิ้น ............ (..........................................) 
 

 
  (ลงช่ือ) ........................................ ประธานกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกต้ัง   
          (.........................................) 

 (ลงช่ือ) .......................... กรรมการนับคะแนนบัตรเลือกต้ัง   
 (............................) 

(ลงช่ือ) .......................... กรรมการนับคะแนนบัตรเลอืกต้ัง    
 (.............................) 

  

หมายเหตุ    
 
 
 

ส.ส. ๕/๑๗ (บช) (นร) จัดทําจํานวน ๓ ชุด 
     ๑. ปิดหน้าสถานท่ีนับคะแนน ๑ ชุด 
     ๒. ใส่ถุงวัสดุใสซ่ึงบรรจุบัตรเลือกต้ังท่ีนับเป็นคะแนนแล้ว ๑ ชุด 
     ๓. ส่งเอกอัครราชทูตหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย ๑ ชุด 
 

ส.ส. ๕/๑๗ (บช) (นร) 



 

 

 
 

 

- ตัวอย่าง - 
 

 
(ด้านหน้า) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
เอกสารการเลือกตั้ง ส.ส. (โปรดดาํเนินการทนัที) 

 
 …………………………………………………………………

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
……………………………………………………… 

 

 …………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
……..………………………………………..………………… 

 

ส.ส. ๕/๒๑ (นร) 



 

 

 
 

 
 
 

(ด้านหลัง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
          

 
 

โปรดกรอกข้อมูลให้ชัดเจน 
 ช่ือ /............................................................................................................ 
 NAME/....................................................................................................... 
 นามสกุล /.................................................................................................. 
 SURNAME/................................................................................................ 
 
 
 ที่อยู่ปัจจุบัน / ADDRESS 
  ............................................................................................................ 
  ............................................................................................................ 
  ............................................................................................................ 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ลงคะแนนเลือกต้ังแล้ว 
       
      ลงช่ือ ......................................... 
              (.......................................) 
      วันที่ ............................................... 
........................................................................................................................................... 
 เฉพาะเจ้าหนา้ที ่
      ได้เปิดซองใส่เอกสาร (ส.ส. ๕/๒๑(นร)) และพบซองใส่บัตรเลือกต้ัง 

(ส.ส. ๕/๒) ในสภาพผนึกเรียบร้อย จึงได้นําซองใส่บัตรเลือกต้ัง (ส.ส. ๕/๒) ใส่หีบบัตร
เลือกต้ังเมื่อเวลา .........................วันที่ ............................................................. 

       
       ลงช่ือ  ................................................ 
              (.......................................) 
      วนัท่ี ............................................... 

ส.ส. ๕/๒๑ (นร) 



 

 

 
รายงานการใช้สทิธิเลือกตั้งสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรนอกราชอาณาจักร 

-------------------- 
  ตามที่  เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่  ณ  ............................ กําหนดให้     (ระบุสถานที่ ) 
เป็ นสถานที่ ล งคะแนนได้ เปิ ดการลงคะแนน เลือก ต้ั งสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรนอกราชอาณ าจักร               
ต้ังแต่เวลา .......... น. ของวันที่ .... เดือน ....................... พ.ศ. .... เป็นต้นมาแล้ว น้ัน 
  คณะกรรมการประจําที่เลือกต้ังขอรายงานผลการดําเนินงานให้ทราบ ดังน้ี 
   ๑. บันทกึการแสดงหบีบตัรเลือกตั้งก่อนการลงคะแนน 
   วันน้ี เวลา ............ น. คณะกรรมการประจําที่เลือกต้ังได้ทําการเปิดหีบบัตรเลือกต้ังเพ่ือแสดงให้
เห็นว่าเป็นหีบบัตรเลือกต้ังเปล่าและได้ปิดหีบบัตรเลือกต้ังใส่กุญแจประจําคร่ังทับรูกุญแจหรืออุปกรณ์อ่ืนแทนกุญแจ
ต่อหน้าผู้มีสิทธิเลือกต้ัง จํานวน ๒ คน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
   จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญ 
                 (ลงช่ือ) ........................... ประธานกรรมการประจําที่เลือกต้ัง 
                                       (..........................) 
(ลงช่ือ) ............................ กรรมการประจําที่เลือกต้ัง (ลงช่ือ)  ............................ กรรมการประจําที่เลือกต้ัง 
  (.........................)   (.........................) 
(ลงช่ือ) ............................ กรรมการประจําที่เลือกต้ัง (ลงช่ือ)  ............................ กรรมการประจําที่เลือกต้ัง 
  (.........................)   (.........................) 
 (ลงช่ือ) ............................ ผู้มีสทิธิเลือกต้ัง (ลงช่ือ)  ............................ ผูม้สีิทธิเลือกต้ัง 
  (.........................)   (.........................) 
  ๒. บันทกึเหตกุารณร์ะหว่างการลงคะแนน 
  ระหว่างการลงคะแนนมีเหตุการณ์ที่ต้องบันทึก ดังน้ี .................................................. 
................................................................................................................................................................ 
  จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญ 
                 (ลงช่ือ) ........................... ประธานกรรมการประจําที่เลือกต้ัง 
                                       (.........................) 
(ลงช่ือ) ............................ กรรมการประจําที่เลือกต้ัง (ลงช่ือ) ............................ กรรมการประจําที่เลือกต้ัง   
  (.........................)  (.........................) 
(ลงช่ือ) ............................ กรรมการประจําที่เลือกต้ัง (ลงช่ือ) ............................ กรรมการประจําที่เลือกต้ัง   
  (.........................)  (.........................) 
 

ส.ส. ๕/๒๒ (นร) 



 

 

 
(ใบต่อ) 
- ๒ - 

  ๓. บันทกึคําวินิจฉัยกรณีมีการทกัท้วงการแสดงตนใช้สทิธิเลือกตั้ง 
  ผู้แสดงตนใช้สทิธิเลือกต้ังไม่ใช่เป็นผู้มีช่ือในบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ังนอกราชอาณาจักร  
(ส.ส. ๑/๑ (นร)) 
........................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
  จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญ 
                 (ลงช่ือ) ........................... ประธานกรรมการประจําที่เลือกต้ัง 
                                      (..........................) 
(ลงช่ือ) ............................ กรรมการประจําที่เลือกต้ัง (ลงช่ือ) ............................ กรรมการประจําที่เลือกต้ัง   
  (.........................)  (.........................) 
(ลงช่ือ) ............................ กรรมการประจําที่เลือกต้ัง (ลงช่ือ) ............................ กรรมการประจําที่เลือกต้ัง   
  (.........................)  (.........................) 
  ๔. บันทกึถ้อยคําของผู้มีสทิธิเลือกตัง้ที่ยืนยันว่าตนมีสทิธทิี่จะลงคะแนนได ้
   ในวันที่ .... เดือน .......... พ.ศ. .... เวลา .......... น. นาย/นาง/นางสาว ............................................ 
อยู่บ้านเลขที่ ..... หมู่ที่ ..... ตรอก ...................... ซอย ............................. ถนน .................................... ตําบล/แขวง 
.......................... อําเภอ/เขต ................................... จังหวัด .......................... แจ้งว่าประสงค์จะลงคะแนน ณ ในที่
เลือกต้ังแห่งน้ี แต่กรรมการประจําที่เลือกต้ังได้ตรวจสอบบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ังนอกราชอาณาจักรแล้ว  
(ส.ส. ๑/๑(นร) ) ไม่ปรากฏช่ือบุคคลดังกล่าว และได้แจ้งแล้วว่า “ไม่มีสิทธิลงคะแนน” แต่บุคคลน้ีได้ยืนยันว่าตนมี
สิทธิที่จะลงคะแนนได้โดยได้แจ้งว่า 
    ได้ย่ืนคําร้องต่อ .................... และ ................... ได้มีคําสั่งให้เพ่ิมช่ือในบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิ
เลือกต้ังนอกราชอาณาจักร (ส.ส. ๑/๑ (นร)) แล้ว พร้อมได้ย่ืนหลักฐานประกอบด้วยแล้ว 
  คณะกรรมการประจําที่เลือกต้ังได้ตรวจสอบหลักฐานแล้ว จึงมีคําวินิจฉยัดังน้ี 
    อนุญาตให้เพ่ิมช่ือในบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ังนอกราชอาณาจักร (ส.ส. ๑/๑ (นร)) และให้
ลงคะแนนได้ 
    ไม่อนุญาตให้เพ่ิมช่ือในบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ังนอกราชอาณาจักร (ส.ส. ๑/๑ (นร)) และไม่ให้
ลงคะแนน 
                 (ลงช่ือ) ........................... ผู้ประสงค์จะลงคะแนน 
                                         (..........................) 
                 (ลงช่ือ) ........................... ประธานกรรมการประจําที่เลือกต้ัง 
                                         (..........................) 
(ลงช่ือ) ............................ กรรมการประจําที่เลือกต้ัง (ลงช่ือ) ............................ กรรมการประจําที่เลือกต้ัง   
  (.........................)  (.........................) 
(ลงช่ือ) ............................ กรรมการประจําที่เลือกต้ัง (ลงช่ือ) ............................ กรรมการประจําที่เลือกต้ัง   
  (.........................)  (.........................) 

ส.ส. ๕/๒๒ (นร) 



 

 

 

ประกาศ เอกอัครราชทตู/กงสุลใหญ่ ณ .................... 
เรื่อง ผลการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรนอกราชอาณาจกัร 

-------------------- 
 ตามที่ เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ ณ ................................. ได้กําหนดให้มีการลงคะแนนเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร ในเขตรับผิดชอบของประเทศ .......................................... 
เมื่อวันที่ .... เดือน .......... พ.ศ. .... น้ัน 
 บัดน้ี การลงคะแนนเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักรดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว  
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ดังน้ี 
 ๑. ผู้มีสิทธิเลือกต้ังซึ่งปรากฏในบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ังนอกราชอาณาจักร (ส.ส. ๑/๑ (นร))             
จํานวน .......... คน (....................) 
 ๒. บัตรเลือกต้ังที่ได้รับมาทั้งหมด ดังน้ี 
   2.1 บัตรเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกต้ัง จํานวน .........บัตร 
   2.2 บัตรเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายช่ือ จํานวน .........บัตร 
 3. ผู้มีสิทธิเลือกต้ังที่มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกต้ัง เพ่ือการลงคะแนน จํานวน ......... คน 
 4. บัตรเลือกต้ังที่ชํารุดหรือใช้ลงคะแนนไม่ได้ทั้งหมด ดังน้ี 
    4.1 บัตรเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกต้ัง จํานวน .........บัตร 
   4.2 บัตรเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายช่ือ จํานวน .........บัตร 
 ๕. บัตรเลือกต้ังที่เหลือทั้งหมด ดังน้ี 
   5.1 บัตรเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกต้ัง จํานวน .........บัตร 
   5.2 บัตรเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายช่ือ จํานวน .........บัตร 
 ๖. จํานวนซองใส่บัตรเลือกต้ังจําแนกตามเขตเลือกต้ัง ดังน้ี 
 

ลําดบั 
ที ่

จังหวัด เขต 
เลือกตั้งที ่

จํานวนซองใสบ่ตัรเลือกตัง้ 
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร (ส.ส. ๕/๒) 

หมายเหต ุ

     
     
     

ฯลฯ  
   ประกาศ  ณ  วันที่ .... เดือน ............................. พ.ศ. .... 

(ลงช่ือ)  ........................................... 
           (..........................................) 

เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ ่ณ .............................  

ส.ส. ๕/๒๓ (นร) 



 

 

 
 

 
 
 
 

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ 
เรื่อง ผลการรวมคะแนนการเลือกตั้งสมาชกิสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร แบบบญัชีรายชื่อ 

----------------------------- 
ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมการ       

การเลือกต้ังได้กําหนดให้วันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. .... เป็นวันเลือกต้ัง น้ัน 
บัดน้ี กระทรวงการต่างประเทศ ได้รับรายงานผลการนับคะแนนบัตรเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

นอกราชอาณาจักรแบบบัญชีรายช่ือ และได้ดําเนินการรวมผลคะแนนเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงขอ
ประกาศผลการรวมคะแนนการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักรแบบบัญชีรายช่ือ ดังน้ี 

1. จํานวนบัตรเลือกต้ัง 
  1.1 จํานวนบัตรเลือกต้ังที่ใช้   ............. บัตร (.....................................) 
 1.๒ บัตรดี                        ............. บัตร (.....................................) 
  1.3 บัตรเสีย                     ............. บัตร (......................................) 
  1.4 บัตรไม่เลือกบัญชีรายช่ือของพรรคการเมืองใด ........ บัตร (..................................) 
2. จํานวนคะแนนพรรคการเมืองแต่ละพรรคได้รับเรียงตามลําดับหมายเลขของบัญชีรายช่ือของ

พรรคการเมือง 
 

หมายเลขของบญัชีรายช่ือของ
พรรคการเมือง ชื่อพรรคการเมือง ได้คะแนน 

(ให้กรอกท้ังตัวเลขและตัวอักษร) 
  ............ (...........................................) 
  ............ (..........................................) 
  ............ (..........................................) 
  ............ (..........................................) 
  ............ (..........................................) 
  ............ (..........................................) 
  ............ (..........................................) 
  ............ (..........................................) 
  ............ (..........................................) 
  ............ (..........................................) 

 
 

 

ส.ส. 6/1 (บช)(นร) 



 

 

 
- ๒ - 

 
หมายเลขของบญัชีรายช่ือของ

พรรคการเมือง ชื่อพรรคการเมือง ได้คะแนน 
(ให้กรอกท้ังตัวเลขและตัวอักษร) 

  ............ (...........................................) 
  ............ (..........................................) 
  ............ (..........................................) 
  ............ (..........................................) 

รวมคะแนนท้ังสิ้น ............ (..........................................) 
 
  
 ประกาศ  ณ  วันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. .... 

    
  

                       (ลงช่ือ) ......................................  
                                                                        (.........................................) 
                                                                       ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ส.ส. 6/1 (บช)(นร) 


